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1. Voor wie? 

 
Heb je geen diploma dat direct toelating biedt tot de 3- of 4 jarige bacheloropleiding die je wil gaan 
volgen? En ben je op 1 september 2021 21 jaar? Dan kan je bij De Haagse Hogeschool een 21+ 
Toelatingsonderzoek maken. Slaag je voor dit onderzoek, dan heb je daarmee aan de vooropleidingseis 
voldaan. De test kan natuurlijk niet voorspellen of je de opleiding met succes zult gaan afmaken.  
 
Het onderzoek is een test waarmee we je algemene capaciteitenniveau meten. We toetsen niet of je 
voldoende kennis hebt van de vakken die voor de opleiding belangrijk zijn. Je moet dus zelf zorgen dat je 
over de nodige achtergrondkennis beschikt door je je de havo- of vwo-examenstof van de profielvakken 
van de opleiding eigen te maken.  
 

2. Wettelijke regeling 

 
Het 21+ Toelatingsonderzoek vindt zijn juridische grondslag in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin staat dat aspirant-studenten van 21 jaar en 
ouder die niet in het bezit zijn van een voor toelating vereist diploma, met een voldoende resultaat voor 
dit onderzoek toelaatbaar zijn. Door te slagen voor het 21+ Toelatingsonderzoek toon je aan dat je aan 
de vooropleidingseis voldoet.  
Als er voor de gewenste opleiding aanvullende eisen of werkzaamheden van toepassing zijn, moet je 
daar uiteraard ook aan voldoen. Controleer daarom goed of dergelijke eisen op je gekozen opleiding van 
toepassing zijn. Zie www.hhs.nl/opleidingen Bekijk op de opleidingspagina ook goed wat de kernvakken 
van je gewenste opleiding zijn.  
De HHs kiest ervoor om in aanvulling op een generieke capaciteitentoets niet inhoudelijk te toetsen op 1 
of meer profielvakken. Dit betekent dat je er zelf voor  moet zorgen dat je over de vereiste 
achtergrondkennis beschikt. We raden je daarom ten zeerste aan om te zorgen dat je je  de havo- of 
vwo-examenstof van de profielvakken van de opleiding, eigen maakt. De HHs biedt hiervoor geen 
cursussen aan. 
 

3. De capaciteitentest 

 
De capaciteitentest is voor De Haagse Hogeschool op maat ontwikkeld door NOA-VU. NOA is een 
psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met de sectie Sociale- & 
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam. De test meet je intellectuele capaciteiten om zo te 
bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Je behaalde resultaten 
voor deze capaciteitentest worden vergeleken met de resultaten van een normgroep, waarbij vervolgens 
vastgesteld kan worden of je het gewenste capaciteiten-niveau hebt voor een hbo-opleiding.  
 
De capaciteitentest bestaat uit 8 subtests: Rekenvaardigheid, Componenten, Woordrelaties, 
Cijferreeksen, Controleren, Spiegelbeelden, Woordanalogieën, Exclusie. Gezamenlijk meten deze tests 
je capaciteiten op 4 deelgebieden: Logisch redeneren en ruimtelijk inzicht, Numerieke capaciteiten, 
Verbale capaciteiten en Perceptuele snelheid.  
 
De test bestaat uit meerkeuzevragen waarbij maar één antwoord juist is en is tijdgebonden. Dit betekent 
dat je voor iedere subtest een maximaal aantal minuten hebt. Binnen deze tijd beantwoord je zoveel 
mogelijk vragen. In totaal ben je zo'n 65 tot 75 minuten bezig met de test, als je de pauzes niet 
meerekent.  
 
Afhankelijk van de opleiding die je wil gaan volgen, kan het zijn dat je voor bepaalde subtests een 
minimumscore moet behalen.  
 
Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het 
Nederlands of het Engels dus. 
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4. Voorbereiding op de test 

 
Op een capaciteitentest kan je je enigszins voorbereiden. In de oefenomgeving van NOA-VU vind je 
voorbeeldopgaven voor de 8 subtests van de capaciteitentest die worden afgenomen voor het 21+ 
toelatingsonderzoek van De Haagse Hogeschool: https://www.noa-online.net/open/mct-h-HH . De 
voorbeeld/oefenopgaven zijn vooral bedoeld om een indruk te geven van de vraagstelling die je kan 
verwachten, niet van de  moeilijkheidsgraad.  
In de NOA app, die momenteel alleen beschikbaar is voor android, kan je je een beeld vormen van het 
type vragen dat gesteld wordt. De app is te downloaden in de Google Play Store, zoek naar ‘NOA app’. 
De app is ook in het Engels beschikbaar, kies hiervoor bij menu ‘Talen’. 
Ook op de website www.123test.nl kan je oefenen met het type vragen dat gesteld wordt.  
 
Belangrijk is dat je uitgerust en fit aan de test deelneemt. Mocht je niet fit zijn, meld je dan uiterlijk 2 uur 
voor de capaciteitentoets af via bit@hhs.nl. Je kan je deelname dan kosteloos verplaatsen naar een 
andere toetsdag  waarop nog een plek beschikbaar is. Als je je afmeldt voor de laatste toetsdatum 
voorafgaand aan 1 september, kan je deelname niet verplaatst worden en is restitutie van het 
examengeld niet mogelijk. 

5. Aanvullende eisen en taaleis 

 
Voor sommige opleidingen gelden (naast het slagen voor het 21+-toelatingsexamen) aanvullende eisen 
of moet je werk hebben dat aan bepaalde eisen voldoet. Check via www.hhs.nl/opleidingen of dit voor de 
opleiding die jij wil gaan doen, van toepassing is. 
 
Voor toelating tot een Engelstalige opleiding heb je (naast het slagen voor het 21+ toelatingsexamen) een 
op 1 september 2021 geldig TOEFL/IELTS/Cambridge/TOEIC certificaat nodig, dat niet ouder dan 2 jaar 
is, zie voor meer informatie over minimumscores en andere eisen de website: 
https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/applications-finances-and-moving-here/applying/entry-
requirements. 
  
Ga je een Nederlandstalige opleiding doen, dan moet je als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, 
voldoen aan de taaleis Nederlands door het behalen van het certificaat NT2 programma II. Meer 
informatie is te vinden op de website van DUO. 
 

6. Aanmelding, locatie, data en kosten 

 
Meld je eerst via Studielink aan voor de opleiding die je wil gaan doen. Heb je geen toelatinggevende 
vooropleiding, dan krijg je een mail met meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek en een link 
naar het aanmeldformulier.  
 
Als je in september 2021 met een opleiding wil starten, dan kan je het 21+ toelatingsonderzoek maken 
op: 18 januari, 2 maart, 18 mei, 13 juli of 24 augustus 2021. Op iedere examendag zijn meerdere 
toetsmomenten. Bij de aanmelding zie je welk tijdstip nog beschikbaar is.  
 
Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in het hoofgebouw van De Haagse Hogeschool. Als dit vanwege 
dwingende redenen (zoals landelijke of regionale coronamaatregelen) niet kan, maak je het examen thuis 
via proctoring. 
 
Ieder cursusjaar mag je 1 x deelnemen aan de capaciteitentest, er is geen recht op herkansing. De 
kosten zijn €100. Die betaal je bij aanmelding direct via iDeal of creditcard. 

https://www.noa-online.net/open/mct-h-HH
https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/applications-finances-and-moving-here/applying/entry-requirements
https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/applications-finances-and-moving-here/applying/entry-requirements

