Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van PM, nr. 32913344,
houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs onder
andere in verband met wijzigingen van nadere vooropleidingseisen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op de artikelen 7.25, 7.26 en 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I. Wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
De Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A
Bijlage A wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel ‘Economie’ wordt als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Economie en Bedrijfskunde’ vervalt.
b. De rij ‘B Business Administration’ wordt vervangen door:
B Business Administration

*

*

*

WisA of WisB

c. De rij ‘B Economics and Business Economics’ wordt vervangen door:
B Economics and Business
Economics

*

*

*

WisA of WisB

2. In de alfabetische rangschikking van de tabel ‘Gezondheidszorg’ wordt de rij ‘B Zorg,
Gezondheid & Samenleving’ ingevoegd, luidende:
B Zorg, Gezondheid & Samenleving

biol

nat

#

#

3. De tabel ‘Landbouw en natuurlijke omgeving’ wordt als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning’ wordt vervangen door:
B Landschapsarchitectuur en
ruimtelijke planning

ak of biol

*

ak of biol

(ak of biol) +
(wisA of wisB)

nat

schk + nat

schk + nat +
(wisA of wisB)

b. De rij ‘B Agrotechnologie’ wordt vervangen door:
B Agrotechnologie

*

4. In de alfabetische rangschikking van de tabel ‘Natuur’ wordt de rij ‘B Data Science and Society’
ingevoegd, luidende:

1

B Data Science and Society

*

*

*

WisA of WisB

*

*

5. De tabel ‘Taal en cultuur’ wordt als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Afrikaanse talen en culturen’ wordt vervangen door:
B African Studies

*

*

b. De rij ‘B Archeologie en Prehistorie’ vervalt.
c. De rij ‘B Latijnse Taal en Cultuur’ vervalt.

6. In de tabel ‘Techniek’ wordt de rij ‘B Biomedische Technologie’ vervangen door:
B Biomedische Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat
+ schk

wisB + nat +
schk

7. De tabel ‘Sectoroverstijgend’ wordt als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Computational Social Science’ ingevoegd,
luidende:
B Computational Social Science

*

*

*

WisA of WisB

b. De rij ‘B Philosophy, Politics and Economics’ wordt vervangen door:
B Philosophy, Politics and
Economics

*

*

*

WisA of WisB

*

WisA of WisB

c. De rij ‘B Philosophy, Politics & Economics’ wordt vervangen door:
B Philosophy, Politics & Economics

*

*

B
Bijlage B wordt als volgt gewijzigd:

1. In paragraaf ‘1. Associate degree-instroom met havo-diploma’ wordt de tabel ‘Economie
(instroom met havo-diploma)’als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Food & Gastronomie’ ingevoegd, luidende:
Ad Food & Gastronomie

*

*

*

*

*

*

*

b. De rij ‘Ad Officemanagement’ vervalt.
c. De rij ‘Ad Online Marketing en Sales’ vervalt.
d. De rij ‘Ad Bedrijfskunde’ wordt vervangen door:
Ad Bedrijfskunde

*

2

2. In paragraaf 1. Associate degree-instroom met havo-diploma vervalt in de tabel ‘Gedrag en
maatschappij (instroom met havo-diploma)’ de rij ‘Ad Sport, Gezondheid en Management’.

3. In paragraaf 1. Associate degree-instroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Landbouw en
natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Diermanagement’ ingevoegd, luidende:
Ad Diermanagement

*

*

biol

#

schk

(wisA of wisB)
+ schk

b. De rij ‘Ad Voedingsmiddelentechnologie’ wordt vervangen door:
Ad Voedingsmiddelentechnologie

*

*

4. In paragraaf 1. Associate degree-instroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Taal en cultuur
(instroom met havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘Ad Muziek (dirigent Hafabra)’ vervalt.
b. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Online Contentcreator’ ingevoegd, luidende:
Ad Online Contentcreator

*

*

*

wisA of wisB

*

*

*

c. De rij ‘Ad Electronic Music’ wordt vervangen door:
Ad Electronic Music1

*

5. In paragraaf 1. Associate degree-instroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Techniek (instroom
met havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘Ad Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering’ wordt vervangen door:
Ad Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt of
o&o

#

#

b. De rij ‘Ad Smart industry’ vervalt.
c. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Data Analytics’ ingevoegd, luidende:
Ad Data Analytics

*

*

*

*

d. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Smart Media Production’ ingevoegd, luidende:
Ad Smart Media Production

*

*

*

*

6. In paragraaf 2. Associate degree-instroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Economie (instroom
met vwo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Food & Gastronomie’ ingevoegd, luidende:
Ad Food & Gastronomie

*

*

b. De rij ‘Ad Officemanagement’ vervalt.
c. De rij ‘Ad Online Marketing en Sales’ vervalt.
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*

*

d. De rij ‘Ad Bedrijfskunde’ wordt vervangen door:
Ad Bedrijfskunde

*

*

*

*

7. In paragraaf 2. Associate degree-instroom met vwo-diploma vervalt in de tabel ‘Gedrag en
maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ de rij ‘Ad Sport, Gezondheid en Management’.

8. In paragraaf 2. Associate degree-instroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Landbouw en
natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)’als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Diermanagement’ ingevoegd, luidende:
Ad Diermanagement

*

*

biol

biol

schk

(wisA of wisB)
+ schk

b. De rij ‘Ad Voedingsmiddelentechnologie’ wordt vervangen door:
Ad Voedingsmiddelentechnologie

*

*

9. In paragraaf 2. Associate degree-instroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Taal en cultuur
(instroom met vwo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘Ad Muziek (dirigent Hafabra)’ vervalt
b. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Online Contentcreator’ ingevoegd, luidende:
Ad Online Contentcreator

*

*

*

*

*

*

*

c. De rij ‘Ad Electronic Music’ wordt vervangen door:
Ad Electronic Music1

*

10. In paragraaf 2. Associate degree-instroom met vwo-diploma opgenomen tabel ‘Techniek
(instroom met vwo-diploma)’ wordt als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘Ad Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering’ wordt vervangen door:
Ad Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt of
o&o

nat

#

b. De rij ‘Ad Smart industry’ vervalt.
c. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Data Analytics’ ingevoegd, luidende:
Ad Data Analytics

*

*

*

*

d. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Smart Media Production’ ingevoegd, luidende:
Ad Smart Media Production

*

*

*

*

11. In paragraaf 3. Bachelorinstroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Gezondheidszorg (instroom
met havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Gezondheid’ ingevoegd, luidende:
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B Gezondheid

*

*

*

*

b. De rij ‘B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck’ wordt vervangen door:
B Opleiding tot Oefentherapeut

*

*

*

*

12. In paragraaf 3. Bachelorinstroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Landbouw en natuurlijke
omgeving (instroom met havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Docent en Kennismanager Groene Sector’ vervalt.
b. De rij ‘B Food Commerce & Technology’ wordt vervangen door:
B Food Commerce & Technology

*

*

*

wisA of wisB

c. De rij ‘B Forensisch Laboratoriumonderzoek’ wordt vervangen door:
B Forensisch
Laboratoriumonderzoek

*

*

schk

(wisA of wisB)
+ schk

13. In paragraaf 3. Bachelorinstroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Onderwijs (instroom met
havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Docent en Kennismanager Groene Sector’
ingevoegd, luidende:
B Docent en Kennismanager
Groene Sector

*

*

*

*

b. De rij ‘B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde’ wordt
vervangen door:
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
omgangskunde

*

*

*

*

14. In paragraaf 3. Bachelorinstroom met havo-diploma’ wordt in de alfabetische rangschikking van
de tabel ‘Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)’ de rij ‘B Cabaret’ ingevoegd, luidende:
B Cabaret1

*

*

*

*

15. In paragraaf 3. Bachelorinstroom met havo-diploma wordt de tabel ‘Techniek (instroom met
havo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘Automotive’ wordt vervangen door:
B Automotive

*

nat of nlt of
o&o

WisB + nat

#

b. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Applied Data Science & Artificial Intelligence’
ingevoegd, luidende:
B Applied Data Science & Artificial
Intelligence

*

*

5

*

WisA of WisB

16. In paragraaf 4. Bachelorinstroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Gezondheidszorg (instroom
met vwo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Gezondheid’ ingevoegd, luidende:
B Gezondheid

*

*

*

*

b. De rij ‘B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck’ wordt vervangen door:
B Opleiding tot Oefentherapeut

*

*

*

*

17. In paragraaf 4. Bachelorinstroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Landbouw en natuurlijke
omgeving (instroom met vwo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Docent en Kennismanager Groene Sector’ vervalt.
b. De rij ‘B Food Commerce & Technology’ wordt vervangen door:
B Food Commerce & Technology

*

*

*

wisA of wisB

c. De rij ‘B Forensisch Laboratoriumonderzoek’ wordt vervangen door:
B Forensisch
Laboratoriumonderzoek

*

*

schk

(wisA of wisB)
+ schk

18. In paragraaf 4. Bachelorinstroom met vwo-diploma wordt de tabel ‘Onderwijs (instroom met
vwo-diploma)’ als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘B Docent en Kennismanager Groene Sector’
ingevoegd, luidende:
B Docent en Kennismanager
Groene Sector

*

*

*

*

b. De rij ‘B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde’ wordt
vervangen door:
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Omgangskunde

*

*

*

*

19. In paragraaf 4. Bachelorinstroom met vwo-diploma wordt in de alfabetische rangschikking van
de tabel ‘Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)’ de rij ‘B Cabaret’ ingevoegd, luidende:
B Cabaret1

*

*

*

*

20. In paragraaf 4. Bachelorinstroom met vwo-diploma’ wordt in de alfabetische rangschikking van
de tabel ‘Techniek (instroom met vwo-diploma)’ de rij ‘B Applied Data Science & Artificial
Intelligence’ ingevoegd, luidende:
B Applied Data Science & Artificial
Intelligence

*

*

C
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*

WisA of WisB

Bijlage D wordt als volgt gewijzigd:
1. In paragraaf 1. Associate degree-opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden vervalt de rij
‘Ad Sport, Gezondheid en Management’.

2. In paragraaf 2. Associate degree-opleidingen op het gebied van de kunst waarvoor aanvullende
eisen gelden wordt de tabel als volgt gewijzigd:
a. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Electronic Music’ ingevoegd, luidende:
Ad Electronic Music
Artistieke aanleg die blijkt uit:
 productionele, compositorische en muzikale vaardigheden
 creativiteit
 een volwassen, zelfstandige en kritische werkhouding
 het beschikken over een reeds opgebouwd portfolio als basis
voor het verder uitbouwen van de eigen muziekcarrière
Technische en fysieke vaardigheden die blijken uit:
 muzikaal gehoor
 het kunnen verwoorden van een eigen visie, persoonlijke
doelstellingen en werkwijze bij de getoonde composities
b. In de alfabetische rangschikking wordt de rij ‘Ad Klassiek Ballet’ ingevoegd, luidende:
Ad Klassiek Ballet
Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit:
• basis danstechnische vaardigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden
• fysieke mogelijkheden en aanleg
• natuurlijke bewegingscoördinatie
Artistieke aanleg die blijkt uit:
• zeggingskracht als danser
• creativiteit bij improvisatie
• originaliteit bij het creëren van bewegingsmateriaal
• stijlgevoel en presentatie
c. De rij ‘Ad Muziek (dirigent Hafabra)’ vervalt.

3. De onder ‘3. Bacheloropleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden’ opgenomen tabel wordt
als volgt gewijzigd:
a. De rij ‘B Lichamelijke Opvoeding¹’ wordt vervangen door:
Voldoende aanleg en geschiktheid.
B Opleiding tot Leraar van
de eerste graad in
Lichamelijke Opvoeding
b. De voetnoot ‘¹ Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad.’ vervalt.

4. In paragraaf 4. Lerarenopleidingen en bacheloropleidingen op het gebied van de kunst waarvoor
aanvullende eisen gelden wordt in de alfabetische rangschikking van de tabel ‘Kunstopleidingen’ de
rij ‘B Cabaret’ ingevoegd, luidende:
B Cabaret
Technische en fysieke eisen:
• Aanleg (talent, noodzaak, discipline) om artistieke vaardigheden
(muzikaal, narratief en performatief) verder te ontwikkelen
• Vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie
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Artistieke eisen:
• Reflectief vermogen
• Engagement ten opzichte van maatschappelijke kwesties
• Flexibele en open houding
• Expressiviteit en zeggingskracht als performer
• Originaliteit en authenticiteit in improviseren en het creëren van
cabaretmateriaal
• Gevoel voor het tragikomische
• Tekstgevoeligheid en muzikaliteit
• Oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid
• Fascinatie voor het vakgebied van cabaret

D
In Bijlage E wordt de rij ‘B Hotel Management’ vervangen door:
B Hotel
Hotelschool The Hague; Breda
Management
University of Applied Sciences; Saxion
Hogeschool; Stenden Hogeschool;
Zuyd Hogeschool

Voldoende aanleg en
geschiktheid voor de opleiding,
gelet op de organisatie en
inrichting van het onderwijs

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2022, met uitzondering van Artikel I,
onderdeel A, subonderdeel 6, dat in werking treedt met ingang van 1 september 2025.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Robbert Dijkgraaf
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Toelichting

I. Algemeen deel
Inleiding
De onderhavige wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (hierna:
Regeling) ziet op bijlagen A, B, D en E. Bijlage A heeft betrekking op de nadere vooropleidingseisen
voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bijlage B omvat nadere vooropleidingseisen
voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bijlage D is van toepassing op opleidingen
waarvoor aanvullende eisen gelden vanwege het beroepsprofiel en bijlage E op opleidingen
waarvoor aanvullende eisen gelden vanwege onderwijsconcept.
Wijziging van de nadere vooropleidingseisen
Voor alle opleidingen aan bekostigde instellingen die zijn geregistreerd in het Centraal register
opleidingen hoger onderwijs (hierna: Croho) zijn in bijlagen A en B de nadere vooropleidingseisen
opgenomen. De nadere vooropleidingseisen van opleidingen waarbij de instroom is beëindigd,
worden verwijderd uit deze bijlagen. Nieuwe opleidingen, die tot op heden niet werden verzorgd
door een bekostigde instelling en waarvan de instroom van studenten starten of zijn gestart sinds
mei 2021, zijn toegevoegd aan de bijlagen. Daarnaast worden nadere vooropleidingseisen
aangepast, bijvoorbeeld versoepeld of verzwaard, op basis van verzoeken van instellingen.
Wijziging aanvullende eisen
Aanvullende eisen worden gesteld op grond van het beroepsprofiel dan wel de organisatie en de
inrichting van het onderwijs en hebben betrekking op kennis of vaardigheden respectievelijk
eigenschappen van studenten die niet of niet voldoende onderdeel zijn van het voortgezet
onderwijs. Nieuwe opleidingen waarvoor aanvullende eisen worden gesteld, die tot op heden niet
werden verzorgd door een bekostigde instelling worden toegevoegd aan bijlagen D en E.
Wijziging opleidingsnaam
Conform artikel 6.13, vierde lid, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt in het Croho onder meer de naam van de opleiding
opgenomen. Per september 2022 wordt bij een aantal opleidingen de naam gewijzigd. Deze
wijzigingen worden met onderhavige wijzigingsregeling doorgevoerd in de Regeling.
Administratieve lasten, gevolgen DUO en financiële gevolgen
PM
Reacties internetconsultatie
PM

II. Artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 1a, 2, 4, 5b t/m c en 7a, onderdeel B, subonderdelen 1a t/m
1c, 2, 3a, 4a, 4b, 5b, 5c, 6a t/m 6c, 7, 8a, 9a, 9b, 10 b t/m 10d, 11a, 12a, 13a, 14, 15b, 16a, 17a,
18a, 19 en 20
Deze wijzigingen betreffen nieuwe opleidingen die worden toegevoegd aan de regeling of
opleidingen die niet meer worden aangeboden en daarom worden verwijderd uit de Regeling.
Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 1b, 1c, 7b en 7c, onderdeel B, subonderdelen 3b, 4c, 8b, 9c,
12b, 12c, 17b en 17c, en onderdeel C, subonderdeel 3b
Deze wijzigingen betreffen technische aanpassingen.
Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 3a en 3b
Deze wijzigingen betreffen verzwaringen van nadere vooropleidingseisen die reeds zijn gemeld met
inachtneming van de geldende overgangstermijn, maar nog dienen te worden verwerkt in de
Regeling.
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Artikel I, onderdeel A, subonderdeel 6
Deze wijziging betreft verzwaring van eisen voor instromers met een vwo-profiel. Met
inachtneming van de overgangsperiode van drie jaar geldt deze verzwaring voor het eerst voor het
studiejaar 2025-2026.
Artikel I, onderdeel A, subonderdeel 5a, onderdeel B, subonderdeel 5a, 10a, 11b, 13b, 16b en 18b,
en onderdeel C, subonderdeel 3a
Deze wijzigingen betreffen naamswijzigingen van opleidingen.

Artikel I, onderdeel B, subonderdelen 1b, 6b en 15a
Deze wijzigingen betreffen versoepelingen van nadere vooropleidingseisen.
Artikel I, onderdeel C, subonderdelen 1, 2a t/m 2c en 4
Deze wijzigingen betreffen nieuwe opleidingen met aanvullende eisen die worden toegevoegd aan
de regeling of opleidingen met aanvullende eisen die niet meer worden aangeboden en daarom
worden verwijderd uit de Regeling.
Artikel I, onderdeel D
De wijziging onder dit onderdeel betreft een aanpassing van de naam van NHTV Internationale
Hogeschool Breda in Breda University of Applied Sciences.
Artikel II Inwerkingtreding
De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022, met uitzondering van de wijziging onder
artikel I, onderdeel A, subonderdeel 6. De wijziging onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 6
treedt in werking op 1 september 2025.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Robbert Dijkgraaf
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