Aanmeldprocedure
21+ toelatingsonderzoeken Saxion

Hoe kan ik meedoen aan het toelatingsonderzoek?
1.
Om aan een toelatingsonderzoek deel te kunnen nemen heb je je eerst via Studielink
als student voor de opleiding van je keuze bij Saxion aangemeld.
2.
Heb je geen vooropleiding die toelating geeft tot het hoger onderwijs? Dan kan je de
stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account overslaan.
Saxion krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en onze
studentadministratie zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen
van een 21+ toets.
Als blijkt dat je niet toelaatbaar bent tot deze opleiding ontvang je daarover bericht op
het door jou opgegeven mailadres. Je ontvangt dan het deelnameformulier voor het
toelatingsexamen samen met een begeleidende brief met belangrijke informatie over
en instructies voor aanmelding. Houd je mailbox dus goed in de gaten en lees alle
zaken goed door.
Een verzoek tot vrijstelling van Nederlands, Engels of één van de deficiëntietoetsen
kruis je ook aan op het formulier: stuur als bewijs daarvoor een gewaarmerkte kopie
van het certificaat/cijferlijst digitaal mee.
3.
Heb je wel de juiste vooropleiding maar ben je deficiënt? Als je moet kiezen tussen
wiskunde A of B, of Duits of Frans of M&O of Economie, kruis je het gewenste vak
aan op het deelnameformulier. Let op: Als je dit vergeet te doen dan kan dat leiden tot
vertraging in de verwerking en kan dit je deelname in gevaar brengen!
Een verzoek tot vrijstelling van één van de deficiëntietoetsen kruis je ook aan op het
formulier: stuur als bewijs daarvoor een gewaarmerkte kopie van het
certificaat/cijferlijst digitaal mee.
Indien je twijfels hebt of je in aanmerking komt voor een vrijstelling, neem dan vooraf
per mail contact op met de organisatie toelatingsonderzoeken:
toelatingsonderzoek@saxion.nl
4.
Overige verzoeken tot vrijstelling van (onderdelen) van de onderzoeken dien je vooraf
in bij de Hogeschool Toelatingscommissie: a.h.c.m.spekreyse@saxion.nl
Ook als je twijfels hebt of een door jou behaalde opleiding of certificaat wel op HBO
toelatingsniveau ligt en/of door Saxion geaccepteerd wordt kun je dit door de
Hogeschool Toelatingscommissie (HTC) laten toetsen. Daarmee voorkom je
problemen als blijkt dat je hiermee toch niet toelaatbaar bent. Houd daarbij rekening
met een behandelingstermijn van 10 onderwijsdagen.
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5.
Mocht je besluiten mee te willen doen aan het 21+- en of deficiëntieonderzoek, print
dan het deelnameformulier uit, vul het formulier in, scan het en upload het dan zo
spoedig mogelijk als pdf met betalingsbewijs (een reservering van het bedrag geldt
niet als betaling!) en eventuele bewijsstukken voor het verkrijgen van een vrijstelling.
Dit doe je als volgt:
*Log in op https://sis.saxion.nl met jouw Saxion inloggegevens.
*Kies voor 'Uploaden documenten'
*Selecteer de juiste opleiding aan de linkerkant
*Kies bij documenttype voor 'Deelnameform. toelatingsonderzoek óf Deelnameform.
HER toelatingsonderzoek', via het 'plusteken' kun je het pdf. document toevoegen.
Let op: deelnameformulier én betalingsbewijs dienen uiterlijk 2 weken vòòr de
door jou gekozen onderzoeksdatum correct door jou te zijn geüpload in jouw
SISportal! Te laat of niet correct geüploade formulieren worden niet meer in
behandeling genomen en je wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende
onderzoeksdatum. Ben je daarmee te laat voor de laatste ronde, dan kun je voor de
start van het studiejaar niet meer deelnemen aan een toelatingsonderzoek!
6.
Indien je moet deelnemen aan zowel het 21+onderzoek als aan het
deficiëntieonderzoek leg je deze onderzoeken, na elkaar, in dezelfde
onderzoeksronde, af. Op het deelnameformulier kruis je de door jou gewenste
onderzoeksdatum/data aan.
7.
Van de organisatie Toelatingsonderzoeken ontvang je vervolgens via jouw SIS portal
bericht waarin je deelname wordt bevestigd. Dit bericht is tevens de uitnodiging voor
het onderzoek.
In deze brief staan plaats, datum, tijdstip en andere relevante gegevens m.b.t. het
onderzoek dat je moet afleggen, aangegeven. Bewaar deze brief goed: zonder
deze brief heb je geen toegang tot het toelatingsexamen. Heb je deze brief niet
binnen 5 onderwijsdagen nadat je je deelnameformulier hebt geüpload
ontvangen? Neem dan contact op met de organisatie toelatingsonderzoeken:
toelatingsonderzoek@saxion.nl
Let op: Alleen de Saxion studentadministratie mag uitspraken doen over je
toelaatbaarheid dus neem bij twijfel altijd eerst contact op!
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