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Stap Werkwijze 

1. Bepalen welke 

inschrijfformulieren 

en bijlagen worden 

beoordeeld 

Beoordeling van inschrijfformulieren met bijlagen die uiterlijk 31-01-2023 23.59 uur 

Nederlandse tijd via de daarvoor bestemde link zijn ingeleverd  
Inschrijfformulieren, bijlagen en/of toelichtingen die ná 31-01-2023 en/of op een andere manier dan via het 

inschrijfformulier zijn verstuurd, worden niet beoordeeld. Er wordt nooit contact opgenomen om ontbrekend 

bewijs op te vragen, missende informatie aan te vullen, en/of informatie te verduidelijken. 

2. Controleren van 

bewijs om vast te 

stellen of dit 

voldoet aan onze 

criteria 

Beoordeling van bewijsmateriaal voor school- en studieresultaten en activiteiten dat voldoet 

aan onze criteria 

 Een bewijs dat niet voldoet, wordt niet inhoudelijk beoordeeld 

 De beoordeling wordt gedaan volgens het ‘1 bewijs is 1 document’ principe 

 Elk bewijs wordt gecontroleerd op echtheid en juistheid. Ook wordt steekproefsgewijs contact 

opgenomen met contactpersonen om bewijzen te controleren. Indien wordt vastgesteld dat bewijs 

bewerkt is of onjuiste informatie bevat, dan kan dit worden aangemerkt als fraude. Bij geconstateerde 

fraude word de kandidaat onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de selectieprocedure. 

3. Inhoudelijk 

beoordelen van 

bewijs als dit bewijs 

voldoet aan de 

criteria  

Beoordeling van schoolresultaten behaald tussen 01-01-2020 en 12-01-2023  
 vwo-resultaten: De hoogte van de cijfers bepaalt het aantal punten, ook als de toelatingseisen gezien de 

individuele situatie van een kandidaat minder dan zes vwo-vakken voorschrijven 

 Indien de bewijsstukken voor één of meer van de vwo-vakken geen met vwo vergelijkbare cijfers 

bevatten, zal per vak pro forma het cijfer 5,5 worden toegekend 

 Voor cursussen gevolgd naast school worden geen punten gegeven 

Beoordeling van studieresultaten behaald tussen 01-01-2020 en 01-01-2023 

 Resultaten van hbo/wo-vervolgopleiding (alleen Track B):   

Het aantal studiepunten en de hoogte van de cijfers bepalen het aantal punten 

 Voor mbo-resultaten of cursussen gevolgd naast een vervolgopleiding worden geen punten gegeven 

Beoordeling van maximaal twee vervolgopleidingen 

 Als een kandidaat bewijs aanlevert voor meer dan twee vervolgopleidingen, dan worden alleen de eerste 

twee aangeleverde vervolgopleidingen beoordeeld  

 Als een kandidaat meer dan 1 vervolgopleiding opvoert in één bewijs, dan wordt alleen de 

eerstgenoemde vervolgopleiding beoordeeld (‘1 bewijs is 1 document’ principe) 

Beoordeling van onderscheidende activiteiten uitgevoerd tussen 01-01-2021 en 01-01-2023 
Een activiteit kan alleen punten opleveren als deze 

 in een van de categorieën valt (aard van de activiteit), en 

 onderscheidend is (inhoud van de activiteit), en 

 (deels) is uitgevoerd tussen 01-01-2021 en 01-01-2023 (periode van de activiteit), en 

 géén onderdeel is van het curriculum van school of studie 

Het aantal punten dat toegekend wordt voor activiteiten wordt bepaald door: 

 duur van de activiteit: De tijd die de kandidaat tussen 01-01-2021 en 01-01-2023 aan de activiteit heeft 

besteed, bepaalt het aantal punten 

 niveau van de activiteit: De mate van verantwoordelijkheid die de kandidaat heeft gehad bij de 

activiteit of het niveau van de prestatie van de kandidaat bepaalt het aantal punten 

Beoordeling van maximaal drie activiteiten 
 Als een kandidaat bewijs aanlevert voor meer dan drie activiteiten, dan worden alleen de eerste drie 

aangeleverde activiteiten beoordeeld  

 Een kandidaat mag meerdere activiteiten in één categorie aanleveren, maar elke activiteit moet een 

eigen bewijs hebben (‘1 bewijs is 1 document’ principe) 

 Als een kandidaat meer dan 1 activiteit opvoert in één bewijs, dan wordt alleen de eerstgenoemde 

activiteit beoordeeld (‘1 bewijs is 1 document’ principe) 
 
Hiervoor worden geen punten gegeven: meeloopstages , vrijwilligerswerk in een weeshuis, werk waarbij je 

voorbehouden handelingen verricht zonder daarvoor bekwaam te zijn en ook niet voor intentieverklaringen, 

zoals bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst 

4. Beoordeling van de  

studiekeuze 

Beoordeling van de toelichting in het inschrijfformulier 

Als de kandidaat de studiekeuze goed kan toelichten, dan kan dat punten opleveren 

5. Besluiten welke 

kandidaten door zijn 

naar ronde 2  

Bepalen deelname ronde 2 (Selectietoets) 

Zodra alle inschrijfformulieren (inclusief bijlagen) zijn beoordeeld, dan wordt het minimale aantal punten 

voor ronde 1 vastgesteld dat nodig is om door te gaan naar ronde 2. Hiermee wordt besloten welke kandidaten 

door zijn naar ronde 2. Kandidaten ontvangen in week 9 van 2023 een mail met dit besluit. 

https://www.stopweeshuistoerisme.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/regels-rondom-voorbehouden-handelingen

