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REGELING STUDIEKEUZEACTIVITEIT
Artikel 1.
Begrippen
a. Aspirant student: degene die zich via StudieLink heeft aangemeld voor een opleiding
aan de Universiteit Twente (UT) en op dat moment niet voor de betreffende opleiding
bij de UT staat ingeschreven en niet in aanmerking komt voor een vervolgfase van de
betreffende opleiding.
b. Studiekeuzeactiviteit: de activiteit die de UT aan aspirant studenten voor een
bacheloropleiding aanbiedt, met als doel het verstrekken van een studiekeuzeadvies.
c. Studiekeuzeadvies: Een advies van de opleiding ten aanzien van de studiekeuze van
een aspirant student op basis van de Studiekeuzeactiviteit.
d. Inschrijving: Een aspirant student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen
en de toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in de inschrijvingsregeling UT kan
worden ingeschreven als student aan de UT indien hij alle benodigde documenten
heeft aangeleverd en zijn collegegeld heeft betaald.
Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Aspirant student met een Nederlandse vooropleiding die zich voor de eerste keer
aanmeldt (via StudieLink) voor de betreffende bachelor.
2. De regeling geldt niet voor degene die
- zich aanmeldt voor een bachelor opleiding waarvoor een selectieprocedure
(loting, decentrale selectie of selectie op grond van kleinschalig en intensief
onderwijs) is ingesteld (zie ook Bijlage 1),
- toelaatbaar is op een ander diploma,
- toelaatbaar is o.b.v. een colloquium doctum,
- reeds ingeschreven is of ingeschreven is geweest voor een hbo- of wobacheloropleiding.
Artikel 2
Aanmelden uiterlijk op 1 mei
1. De aspirant student die zich uiterlijk op 1 mei, via StudieLink, aanmeldt voor een
bacheloropleiding (zie Bijlage 2) aan de UT heeft recht op deelname aan de
Studiekeuzeactiviteit.
2. De aspirant student ontvangt na deelname aan de Studiekeuzeactiviteit, een
studiekeuzeadvies van de opleiding.
3. Het hiervoor genoemde studiekeuzeadvies geeft recht op toelating tot de betreffende
opleiding indien ook aan de inhoudelijke toelatingseisen voldaan is.
Artikel 3
Aanmelden (wijzigen) na 1 mei
1. De aspirant student die zich na 1 mei, via StudieLink, aanmeldt voor een
bacheloropleiding aan de UT kan worden verplicht deel te nemen aan de
Studiekeuzeactiviteit. Deze verplichting is per opleiding bepaald in Bijlage 2.
2. De aspirant student ontvangt na deelname aan de Studiekeuzeactiviteit een
studiekeuzeadvies van de opleiding.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de aspirant student die zich na 1
mei, via StudieLink, aanmeldt en die kan aantonen dat aan hem voor een andere
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opleiding een negatief bindend studieadvies is gegeven in de zin van artikel 7.8
WHW op een zodanig tijdstip dat de aspirant student zich niet uiterlijk 1 mei kon
aanmelden.
4. Wanneer de aspirant student zich na 1 mei aanmeldt voor een andere Bachelor
opleiding (dan waarvoor hij zich voor 1 mei heeft aangemeld) geldt, voor die opleiding
waar de studiekeuzeactiviteit wel verplicht is, dat de aspirant student verplicht is deel
te nemen aan deze studiekeuzeactiviteit.
Artikel 4
Verhindering deelname aan de studiekeuzeactiviteit
1. De aspirant student die zich na 1 mei heeft aangemeld en niet heeft deelgenomen
aan de, per opleiding, vastgestelde verplichte Studiekeuzeactiviteit en ten aanzien
van wie, op zijn schriftelijk verzoek, door de opleiding, is vastgesteld dat sprake is
van een geldige reden van verhindering heeft recht op toelating tot de opleiding.
2. De opleiding, kan vaststellen dat er sprake is van een geldige reden van verhindering
als de aspirant student heeft aangetoond dat de verhindering het gevolg is van,
deelname aan een onderwijsverplichting van de opleiding die door de aspirant
student op dat moment wordt gevolgd, deelname aan een andere
studiekeuzeactiviteit, of bijzondere persoonlijke omstandigheden.
3. Voor de aspirant student die zich na 1 mei, via StudieLink, aanmeldt en die kan
aantonen dat aan hem voor een andere opleiding een negatief bindend studieadvies
is gegeven in de zin van artikel 7.8 WHW op een zodanig tijdstip dat de aspirant
student zich niet uiterlijk 1 mei kon aanmelden, geldt eveneens dat er sprake is van
een geldige reden van verhindering. Zijn schriftelijk verzoek moet worden gericht aan
de studieadviseur.
4. Studenten uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en
Sint Maarten dienen te kunnen deelnemen aan de studiekeuzecheck zonder dat hun
fysieke aanwezigheid op de UT vereist is.
5. De aspirant student die zonder geldige reden van verhindering niet deelneemt aan
een studiekeuzeactiviteit bij een opleiding waar deze wel verplicht is, kan de toegang
tot die opleiding worden ontzegd.
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van …… en treedt in
werking per 1 februari 2014. De regeling zal onderdeel worden van de inschrijvingsregeling
2014-2015.

DATUM

PAGINA

Januari 2014

3 van 10

Bijlage 1: Bachelor opleidingen waarvoor de regeling niet geldt zijn:
-

ATLAS University College
Psychologie
Technische Geneeskunde
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Bijlage 2: studiekeuzeactiviteit per opleiding

ADVANCED TECHNOLOGY

deelname niet verplicht

initiatief bij opleiding
Studiekeuzeactiviteit:
Op moment van aanmelding ontvangt aspirant student een vragenlijst . Aspirant dient
vragenlijst in te vullen en terug te sturen aan opleiding (vrijwillig). Studieadviseur bepaalt op
basis van antwoorden of student uitgenodigd wordt voor een gesprek.
Student wordt uitgenodigd voor gesprek: studiekeuzeadvies tijdens gesprek
Student wordt niet uitgenodigd voor gesprek: automatisch positief studiekeuzeadvies volgt
per mail
Aspirant student kan altijd een gesprek aanvragen.
Termijn studiekeuzeactiviteit
Continu t/m augustus.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant student wordt uitgenodigd voor gesprek: mondeling studiekeuzeadvies tijdens
gesprek.
Aspirant student wordt niet uitgenodigd voor gesprek: automatisch positief
studiekeuzeadvies volgt per mail.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan gesprek of op basis van ingevulde vragenlijst.

BIOMEDISCHE TECHNOLOGY

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
In continu t/m juni (in juli alleen gesprek met iemand van het opleidingsmanagement).
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen mondeling direct na afloop van activiteit het
studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan de activiteit.

BUSINESS & IT

deelname niet verplicht
initiatief bij aspirant student

Studiekeuzeactiviteit:
Bij aanmelding voor 1 mei: gesprek met studieadviseur.

DATUM

PAGINA

Januari 2014

5 van 10

Bij aanmelding na 1 mei: meeloopdag met aansluitend een gesprek met de studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
Bij aanmelding voor 1 mei: continu, student kan gesprek met studieadviseur aanvragen.
Bij aanmelding na 1 mei: in juni en juli; student kan deelname aan meeloopdag aanvragen.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen mondeling direct na afloop van de activiteit (gesprek of
meeloopdag) het studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht door de studieadviseur op basis van deelname
aan de activiteit.

CIVIELE TECHNIEK

deelname niet verplicht
initiatief bij aspirant student

Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met studieadviseur of iemand van het
opleidingsmanagement.
Termijn studiekeuzeactiviteit
- In de periode februari tot mei een meeloopdag en aansluitend een gesprek met
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement.
- of een soortgelijke activiteit op één centrale dag in juni.
Eventueel is een gesprek ook op en andere dag mogelijk, buiten meeloopdagen om.
Dit laatste alleen na overleg met de opleiding en alleen op een dag waarop dit voor de
opleiding mogelijk is, doch uiterlijk half juli.
Studiekeuzeactiviteit bestaat in alle gevallen uit een gesprek met de studieadviseur of
iemand van het opleidingsmanagement.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen tijdens het gesprek mondeling studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht op basis van deelname aan de activiteit door de
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement.

COMMUNICATIEWETENSCHAP

deelname niet verplicht
voor 1 mei: initiatief bij opleiding
na 1 mei: initiatief bij aspirant student

Studiekeuzeactiviteit:
Gesprek met de studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit

Het gesprek vindt plaats in mei of in juli.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen binnen een week na gesprek per mail.
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Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan de activiteit.

CREATIVE TECHNOLOGY

deelname verplicht
initiatief bij opleiding

Studiekeuzeactiviteit:
Stap 1: aanleveren van motivatiebrief, CV en portfolio
Stap 2: matchingprogramma inclusief gesprek met iemand van het opleidingsmanagement
(live of via Skype)
Termijn studiekeuzeactiviteit
Continu t/m augustus
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht door iemand van de opleiding op basis van
deelname aan de activiteit, motivatie, cv en portfolio.

ELECTRICAL ENGINEERING

deelname niet verplicht

initiatief bij opleiding
Studiekeuzeactiviteit:
Na inschrijving ontvangt aspirant student een vragenlijst. N.a.v. antwoorden wordt de
aspirant student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur (kan ook via skype).
Termijn studiekeuzeactiviteit
Continu t/m mei
Gedurende hele jaar: als een aspirant student deelneemt aan een meeloopdag en een
gesprek met studieadviseur heeft kan een studiekeuzeadvies een onderdeel zijn. Is
standaard niet het geval.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen in het gesprek een mondeling studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan de activiteit.

EUROPEAN PUBLIC
ADMINISTRATION

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met iemand van het opleidingsmanagement.
Termijn studiekeuzeactiviteit
In mei en in juni. (In juli is enkel een gesprek met iemand van het opleidingsmanagement
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mogelijk.)

Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Het gesprek met iemand van het opleidingsmanagement is op de dag van de activiteit zelf,
uitslag is maximaal een werkdag later. Indien gewenst ook schriftelijk (via mail).
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht op basis van deelname aan de activiteit.

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met de studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
In mei en in juni. (In week 32 en week 33 is enkel een gesprek met studieadviseur mogelijk.)
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Mondeling direct na afloop van de activiteit
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht op basis van deelname aan de activiteit

INDUSTRIEEL ONTWERPEN

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met studieadviseur of iemand van het
opleidingsmanagement.
Termijn studiekeuzeactiviteit
- In de periode februari tot mei een meeloopdag en aansluitend een gesprek met
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement
Eventueel is een gesprek ook op en andere dag mogelijk, buiten meeloopdagen om.
Dit laatste alleen na overleg met de opleiding en alleen op een dag waarop dit voor de
opleiding mogelijk is, doch uiterlijk half juli.
Studiekeuzeactiviteit bestaat in alle gevallen uit een gesprek met de studieadviseur of
iemand van het opleidingsmanagement.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen tijdens het gesprek mondeling studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht op basis van deelname aan de activiteit door de
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement

INTERNATIONAL BUSINESS

deelname niet verplicht
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ADMINISTRATION

voor 1 mei: initiatief bij aspirant student
na 1 mei: initiatief bij opleiding

Studiekeuzeactiviteit:
Formulier invullen, meeloopdagen en gesprek met studieadviseur,
Termijn studiekeuzeactiviteit
Aanmelding voor 1 mei: aspirant student maakt zelf afspraak voor meeloopdag, tevens 2
centrale meeloopdagen, 1x in mei en 1x in juni.
Aanmeldingen na 1 mei: een digitaal formulier invullen.
Voor de internationale aspirant student: 1x in mei en 1x in juni een skype gesprek/ web
seminar.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Bij aanmelding voor 1 mei:
direct, mondeling als onderdeel van het gesprek met
de studieadviseur.
Aanmelding na 1 mei:
binnen twee weken na opsturen van het formulier door
aspirant student.
Voor de internationale student:
direct, mondeling als onderdeel van het skype gesprek/
web seminar.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht door de studieadviseur op basis van deelname
aan de activiteit.

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE

deelname niet verplicht
initiatief bij opleiding

Studiekeuzeactiviteit:
Op moment van aanmelding ontvangt aspirant student een vragenlijst . Aspirant dient
vragenlijst in te vullen en terug te sturen aan opleiding (vrijwillig). Studieadviseur bepaalt op
basis van antwoorden of student uitgenodigd wordt voor een gesprek.
Aspirant student kan altijd een gesprek aanvragen.
Termijn studiekeuzeactiviteit
Continu t/m augustus.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant student wordt uitgenodigd voor gesprek: mondeling studiekeuzeadvies tijdens
gesprek.
Aspirant student wordt niet uitgenodigd voor gesprek: automatisch positief
studiekeuzeadvies volgt per mail.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan gesprek of op basis van ingevulde vragenlijst.
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TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

deelname niet verplicht
initiatief bij aspirant student

Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag met aansluitend een gesprek met studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit

4 Meeloopdagen waaraan de aspirant student kan meedoen, 2x in mei en 2x in juni.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen tijdens het gesprek mondeling studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht door de studieadviseur op basis van deelname
aan de activiteit.

TECHNISCHE INFORMATICA

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag met aansluitend een gesprek met studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
De activiteit vindt in juni of juli plaats.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Mondeling, direct na afloop van het gesprek.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan de activiteit.

TECHNISCHE NATUURKUNDE

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
In mei en juni. (In juli is enkel een gesprek met iemand van het opleidingsmanagement
mogelijk.)
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Mondeling, direct na afloop van activiteit.
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan de activiteit.
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TECHNISCHE WISKUNDE

deelname niet verplicht
initiatief bij opleiding

Studiekeuzeactiviteit:
Na inschrijving ontvangt aspirant student uitnodiging voor een gesprek met studieadviseur.
Termijn studiekeuzeactiviteit
De activiteit vindt in juni of juli plaats.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Mondeling direct na afloop van gesprek
Het studiekeuzeadvies wordt door de studieadviseur uitgebracht op basis van deelname
aan het gesprek.

WERKTUIGBOUWKUNDE

deelname niet verplicht

initiatief bij aspirant student
Studiekeuzeactiviteit:
Meeloopdag en aansluitend een gesprek met studieadviseur of iemand van het
opleidingsmanagement.
Termijn studiekeuzeactiviteit
- In de periode februari tot mei een meeloopdag en aansluitend een gesprek met
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement
Eventueel is een gesprek ook op en andere dag mogelijk, buiten meeloopdagen om.
Dit laatste alleen na overleg met de opleiding en alleen op een dag waarop dit voor de
opleiding mogelijk is, doch uiterlijk half juli.
Studiekeuzeactiviteit bestaat in alle gevallen uit een gesprek met de studieadviseur of
iemand van het opleidingsmanagement.
Termijn en vorm studiekeuzeadvies
Aspirant studenten ontvangen tijdens het gesprek mondeling studiekeuzeadvies.
Het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht op basis van deelname aan de activiteit door de
studieadviseur of iemand van het opleidingsmanagement.

