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Inleiding 

 
In de Regeling aanmelding en inschrijving (RAI) zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot 
aanmelding, inschrijving, betaling collegegeld en beëindiging inschrijving. Daarnaast bevat de 
regeling algemene voorwaarden die gelden om te mogen deelnemen aan onderwijsactiviteiten en om 
gebruik te mogen maken van voorzieningen van Breda University of Applied Sciences. Voor het 
overgrote deel vindt deze regeling haar oorsprong in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) die hierover een groot aantal dwingende bepalingen bevat. 
 
De Regeling aanmelding en inschrijving is onderdeel van het studentenstatuut van Breda University 
of Applied Sciences. Dit studentenstatuut bevat de rechten en plichten van de studenten, en bestaat 
naast een opleidingsspecifiek deel ook uit een instellingsspecifiek deel. Het studentenstatuut geldt 
onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
De Regeling aanmelding en inschrijving geldt niet voor cursisten van Breda University of Applied 
Sciences. Inschrijving van deze categorie personen vindt alleen plaats na een verzoek aan en 
goedkeuring van de academiedirecteur van de desbetreffende opleiding. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Academie 
 

Organisatorische eenheid zoals bedoeld in artikel 10.3a WHW, 
waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden.  
 

Academiedirecteur  
 

Leidinggevende functionaris van een academie. De 
academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken 
binnen een academie op grond van door het College van Bestuur 
gemandateerde taken en bevoegdheden. 
 

Accreditatie  
 

Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een 
opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s 
WHW.  
 

Associate degree 
opleiding 
 

Een opleiding zoals bedoeld in artikel 7.3 en 7.3a lid 2 WHW. Bij 
voltooiing van deze opleiding wordt aan de student de graad 
Associate degree (Ad) verleend.  
 

Bestuurs- en beheers- 
reglement 
 

Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het 
bestuur, het beheer en de inrichting van de instelling is geregeld 
zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. 
 

BBC Bewijs Betaald Collegegeld.  
  
College van Beroep voor 
de Examens 
 

Een krachtens artikel 7.60 WHW vastgesteld rechtsprekend college 
waar de student of studiekiezer tegen besluiten (of het ontbreken 
hiervan), zoals opgesomd in artikel 7.61 WHW, in beroep kan gaan. 
 

College van Bestuur Bestuursorgaan van de Stichting Breda University of Applied 
Sciences, zoals bedoeld in WHW artikel 10.2 jo. artikel 3 tot en met 7 
en artikel 7 van de statuten van de stichting.  
 

Collegegeld Elke student is voor elk studiejaar dat hij is ingeschreven collegegeld 
verschuldigd aan de instelling waar hij de 1ste inschrijving heeft, zoals 
bedoeld in artikel 7.43 WHW. 
 

Collegegeldkrediet 
 
 

Het geld dat bij DUO geleend kan worden om het collegegeld mee te 
betalen. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs. 
 

Examen  
 
 
 
 
 

De verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot de 
opleiding behorende cursussen, eventueel aangevuld met een 
onderzoek van door de examencommissie aangewezen 
examinator(en) naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 
de student. 

Geschillenadvies-
commissie 
 

Tegen een besluit (of het ontbreken hiervan) van het College 
van Bestuur kan de student, die zich hierdoor in zijn belang 
getroffen voelt, bezwaar aantekenen bij de 
Geschillenadviescommissie van Breda University of Applied 
Sciences.  
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HBO bacheloropleiding Een HBO opleiding zoals bedoeld in artikel 7.3 en 7.3a lid 2 
WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan de student 
de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. 
 

Instelling Breda University of Applied Sciences.  
 

Instellingscollegegeld Het in artikel 7.46 WHW bedoelde collegegeld behorende bij een 
inschrijving als student. Dit collegegeld wordt door het College van 
Bestuur vastgesteld. 
 

Masteropleiding Een opleiding zoals bedoeld in artikel 7.3, 7.3a en 7.3b WHW. Bij 
voltooiing van deze opleiding wordt aan de student de graad Master 
verleend. Zie ook: opleiding. 

  
Onderwijs- en 
examenregeling (OER) 

Overzicht van regels over het onderwijs en de tentamens van een 
opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.13 WHW. 
 

Opleiding Een samenhangend geheel van cursussen, als bedoeld in artikel 7.3 
WHW.  
 

Postpropedeuse 
 

Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals 
bedoeld in artikel 7.30 WHW. 
 

Propedeuse 
 

Het eerste deel van de HBO opleiding (60 ECTS credits) dat wordt 
gevolgd door de postpropedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.8 lid 2 en 
4 WHW. Deze bepaling geldt niet voor de Associate degree. 

  
Studieadvies  
 

Advies, zoals bedoeld in artikel 7.8b WHW, dat uiterlijk aan het einde 
van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse (of in het 
geval van een WO opleiding of een Associate degree voor het eerste 
jaar van een opleiding) aan de student wordt uitgebracht over de 
voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. 
 

Studielink De aanmeldapplicatie van en voor het Hoger Onderwijs in 
Nederland. 
 

Studiejaar  
 

Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus 
van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k 
WHW. 
 

Vooropleidingseisen Eisen waaraan een aankomende student moet voldoen om te mogen 
inschrijven voor een opleiding in het Hoger Onderwijs conform artikel 
7.23b t/m artikel 7.30e WHW. Zie voor de actuele eisen de website 
van Breda University of Applied Sciences (www.buas.nl) of bijlage 3 
van deze regeling. 
  

Vreemdeling Iemand die afkomstig is uit het buitenland en die (nog) niet de 
Nederlandse nationaliteit heeft. 
 

WHW De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) inclusief wijzigingen. 
 

Wettelijk collegegeld Het in artikel 7.45 WHW bedoelde collegegeld, behorende bij een 
inschrijving als student. Dit collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd 
en door de minister vastgesteld. 
 

WO bacheloropleiding Een WO opleiding zoals bedoeld in artikel 7.3 en 7.3a lid 1 
WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan de student 
de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. 
 

http://www.buas.nl/
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 Algemene bepalingen 

WHW artikel 7.33 
 
1 De Regeling aanmelding en inschrijving (RAI) is onderdeel van het studentenstatuut van 

Breda University of Applied Sciences. 
 
2 De Regeling aanmelding en inschrijving bevat regels van procedurele aard met betrekking tot 

de aanmelding, de inschrijving, en de uitschrijving van studenten. 
 
3 De bepalingen in deze regeling zijn rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met 

het bepaalde bij of krachtens de WHW. 
 

4 Breda University of Applied Sciences is opgenomen in het register van instellingen die de 
gedragscode internationale student hebben getekend. Deze gedragscode is te vinden op de 
Self-ServiceDesk. 

 

 Toepasselijkheid 

1 In deze regeling zijn de regels vastgelegd die van toepassing zijn op iedereen die zich wenst 
in te schrijven als student bij een opleiding van Breda University of Applied Sciences. 

 
2 De Regeling aanmelding en inschrijving heeft betrekking op de aanmelding en inschrijving 

voor studiejaar 2022-2023 en vervangt vorige versies.  
 
3 Waar in deze regeling sprake is van de student, worden tevens extraneus bedoeld, tenzij 

anders is bepaald. 
 
4 Waar in deze regeling hij, zijn of student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente 

worden gelezen. 
 

5 Waar in deze regeling e-mailadres staat, wordt het e-mailadres van de student bedoeld dat 
door Breda University of Applied Sciences is verstrekt. Dit e-mailadres wordt standaard 
gebruikt in de communicatie naar een student. 
Indien de communicatie te maken heeft met Studielink gerelateerde zaken (zoals in- en 
uitschrijving, betaling collegegeld etc.) wordt gebruik gemaakt van het in Studielink 
geregistreerde e-mailadres. 

 
6 De verwijzingen in dit document hebben betrekking op informatie die beschikbaar is op de 

website van Breda University of Applied Sciences (www.buas.nl) of de student portal tenzij 
anders vermeld. 
 

 Algemene vereisten inschrijving 
1 Iedereen die gebruik wil maken van onderwijs-, tentamenvoorzieningen of andere 

voorzieningen van Breda University of Applied Sciences, dient zich in te schrijven als student. 
 
2 Degene die alleen gebruik wil maken van tentamenvoorzieningen van Breda University of 

Applied Sciences, kan volstaan met een inschrijving als extraneus (zie hiervoor hoofdstuk 9). 
 
3 Aanmelding en inschrijving voor de propedeuse van een HBO bacheloropleiding, dan wel het 

eerste jaar van een WO bachelor opleiding of Associate degree opleiding, dient plaats te 
vinden conform de termijnen genoemd in artikel 2.1 (ingeval van een Nederlandse 
vooropleiding) of artikel 3.1 (ingeval van een buitenlandse vooropleiding). 
 

4 Er wordt slechts tot inschrijving overgegaan als de student voldaan heeft aan alle, bij die 
inschrijving behorende, voorwaarden en eisen. 
 

https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=sspTile&unid=a7484a913ae54b61836afa9eca93d400&from=d49f29f9-6043-4cee-b923-303c1da2013d
http://www.buas.nl/
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5 Inschrijving vindt altijd plaats per 1 september en kan niet met terugwerkende kracht 
plaatsvinden. Alleen met toestemming van de academiedirecteur kan afgeweken worden van 
de datum van 1 september. 
 

6 Inschrijving voor een opleiding vindt plaats voor het gehele studiejaar, met uitzondering van 
de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4.7. 
 

7 Een ieder die gebruikt maakt van voorzieningen (zoals benoemd in lid 1) van Breda University 
of Applied Sciences zonder dat hij is ingeschreven aan de instelling, is naast het collegegeld 
een schadevergoeding (een boete) verschuldigd. Deze boete is gelijk aan de hoogte van het 
collegegeld dat hij verschuldigd zou zijn geweest als er wel een inschrijving was geweest in 
de betreffende periode. Tevens kan bij deze overtreding aangifte worden gedaan van een 
strafbaar feit (artikel 15.3 WHW). Eventuele (deel-) tentamenresultaten zijn niet geldig indien 
niet aan alle inschrijvingsverplichtingen is voldaan. 
 

8 Inschrijving staat alleen open voor degene die aantoont dat hij conform artikel 7.32 lid 5 
WHW: 
a in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit of op grond van een wettelijke bepaling 

als Nederlander wordt behandeld, of 
b een vreemdeling is en jonger dan 18 jaar op de eerste dag waarop de opleiding begint 

waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst, of 
c een vreemdeling is en 18 jaar of ouder op de eerste dag waarop de opleiding begint 

waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig 
verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, of 

d een vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag waarop de 
opleiding begint waarvoor voor de eerste maal de inschrijving wordt gewenst, of 

e een vreemdeling is, die niet meer voldoet aan één van de voorwaarden genoemd onder 
b,c of d en eerder in overeenstemming met één van die onderdelen ingeschreven is voor 
een opleiding van Breda University of Applied Sciences, welke opleiding nog steeds 
wordt gevolgd en nog niet is voltooid. 

 

 Informatievoorziening 

1 Informatie over de procedures rondom aanmelding, inschrijving en toelating is beschikbaar op 
de website van Breda University of Applied Sciences (www.buas.nl). 

 
2 Over de aanmelding, inschrijving, toelating, collegegeldbetaling en uitschrijving wordt via het 

Studielink e-mailadres gecommuniceerd. De student is verantwoordelijk voor het regelmatig 
raadplegen en actualiseren van dit e-mailaccount. Het wordt de student aanbevolen ook 
regelmatig de map ‘ongewenste email’ te raadplegen. 

 
3 De aanwijzingen die gegeven worden via de berichten van Breda University of Applied 

Sciences en/of via Studielink dienen te worden opgevolgd. 
 
4 Alle schriftelijke correspondentie wordt gezonden aan het door de student opgegeven 

correspondentieadres. Iedere wijziging in dit correspondentieadres dient tijdig te worden 
doorgegeven via Studielink. Breda University of Applied Sciences aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid als gevolg van het niet tijdig melden van een wijziging in het 
correspondentieadres. 

 
5 Studenten die voldaan hebben aan de toelatings- en inschrijfcriteria en aan de bijbehorende 

financiële verplichtingen en zijn ingeschreven als student, kunnen een bewijs van inschrijving 
aanvragen. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van Self-Service Desk van Breda 
University of Applied Sciences. De student kan dit ook opvragen via Osiris Student.  
 

 

http://www.buas.nl/
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 Hardheidsclausule 

Het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences is, binnen de kaders van de WHW, 
bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich bij de toepassing 
van deze regeling kunnen voordoen, alsmede om beslissingen te nemen waarin deze regeling niet 
voorziet. De student dient hiertoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek te richten aan het 
College van Bestuur. 
 

 Bewaartermijn documenten  

 Bewaartermijn documenten toelating 
 
1 De beslissingen rondom toelating, zoals bedoeld in artikel 2.4.2, 2.4.3 en 3.5, dienen twee 

jaar te worden bewaard na datum van de beslissing. 
 
2 De bewaartermijn van twee jaar geldt voor alle onderliggende bescheiden: 

- Werk student 
- Advies toelatingscommissie, indien van toepassing 
- Verstuurd bericht aan de student 
- Toelatingsbesluit 
 

3 De bewaartermijn van twee jaar geldt eveneens voor de uitgebrachte studiekeuzeadviezen 
zoals bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4, 2.3.2 lid 2 en 2.3.4 lid 2. 
 

 Bewaartermijn documenten uitschrijving of weigering inschrijving door CvB 
 

De beslissing rondom uitschrijving of weigering inschrijving door het CvB (artikel 11.3 lid 3) dient vijf 
jaar, na datum besluit, bewaard te blijven. Deze bewaartermijn geldt tevens voor alle onderliggende 
documenten. 
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Hoofdstuk 2 Studiekiezer met een Nederlandse vooropleiding1 
WHW artikel 7.31a t/m 7.31e 
Regeling toelating tot het hoger onderwijs (Staatscourant 24 april 2014) 
 

 Aanmelding 

1 Na het doorlopen van de aanmelding, zoals in dit hoofdstuk beschreven, moet de studiekiezer 
ook tijdig aan alle inschrijfvoorwaarden voldoen om per 1 september met de opleiding te 
kunnen beginnen (zie hiervoor artikel 2.4). 
 

2 De studiekiezer die zich wil aanmelden voor de Bachelor of Science Tourism moet zich 
aanmelden bij de Universiteit van Wageningen. Zie voor de procedure de website van Breda 
University of Applied Sciences (www.buas.nl). 
 

3 Voor de studiekiezer die zich wil aanmelden voor een masteropleiding gelden de bepalingen 
in hoofdstuk 7. 

 

  Aanmelding voor een opleiding met een selectieprocedure 

Indien de studiekiezer zich voor de eerste keer wil inschrijven voor een opleiding met een 
selectieprocedure gelden afwijkende regels (onderstaand artikel 2.3 is in dit geval niet van 
toepassing).  
 
Er geldt een selectieprocedure voor de opleidingen: 

- Creative Media and Game Technologies 
- Creative Business 
- Hotel Management 

  
Zie bijlage 1 voor nadere details over de aanmelding bij deze opleidingen. 
 

  Aanmelding voor een opleiding zonder een selectieprocedure2 

1 Indien de studiekiezer zich wil inschrijven voor het eerste jaar van een WO bacheloropleiding, 
HBO bacheloropleiding of Associate degree opleiding, wordt hij dringend aangeraden zich 
uiterlijk op 1 mei, voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar aan te melden. Bij de 
aanmelding die via Studielink verloopt, wordt gebruikt gemaakt van de persoonlijke DigiD3. 

 
2 De studiekiezer die zich uiterlijk 1 mei voor een opleiding aanmeldt, zoals genoemd in lid 1, 

heeft recht op toelating en voor hem geldt het bepaalde in artikel 2.3.1 of 2.3.2. Indien de 
studiekiezer zich na 1 mei aanmeldt geldt het bepaalde in artikel 2.3.3 of 2.3.4. 

 
3 Indien de gekozen opleiding in meerdere varianten wordt aangeboden, wordt dit via Studielink 

inzichtelijk gemaakt.4 In dat geval geeft de studiekiezer, via Studielink, aan welke variant 
gekozen wordt. In het vervolg van de aanmeld- en inschrijfprocedure wordt door Breda 
University of Applied Sciences bepaald of de studiekiezer toelaatbaar is voor de gekozen 
variant. 
 

 
1 De studiekiezer, die afkomstig is van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba of Sint Maarten, dient het aanmeldproces 
te doorlopen zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
2 De punten genoemd onder 2.3. zijn ook van toepassing op 2.2., met uitzondering van lid 2. 
3 Indien een studiekiezer nog geen DigiD heeft, dient deze eerst te worden aangevraagd via www.digid.nl. Pas nadat deze 
DigiD is ontvangen, kan begonnen worden met de aanmelding via Studielink. 
4 In een aantal gevallen geeft de studiekiezer niet vooraf de keuze voor differentiatie of specialisatie, maar wordt dit uitgevraagd 
met behulp van vragen in Studielink. 

http://www.buas.nl/
http://www.digid.nl/
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4 De in lid 3 bedoelde varianten kunnen betrekking hebben op differentiaties binnen de 
opleiding, voertaal van de opleiding en/of het volgen van de opleiding in een versneld of  
verkort programma:  
 

 
a Differentiatie binnen de opleiding. 

Een aantal opleidingen kent verschillende propedeusemogelijkheden binnen de gekozen 
opleiding. 

b Voertaal van de opleiding. 
Opleidingen kunnen zowel worden aangeboden in het Nederlands als in het Engels. 

c Het volgen van de opleiding in een versneld 3-jarig HBO programma voor studiekiezers 
met een VWO vooropleiding. 
Toelating tot deze variant is alleen mogelijk indien de studiekiezer volledig aan de 
vooropleidingseisen voldoet, toegang met een deficiëntietoets is dus niet mogelijk. 

d Het volgen van de opleiding in een verkort 3-jarig HBO programma voor studiekiezers 
met een MBO (plus HAVO) vooropleiding. Zie bijlage 4 voor meer informatie over 
verkorte HBO programma’s. 

e De student die met succes een Associate degree heeft behaald, kan worden toegelaten 
tot het reguliere bachelorprogramma. Hierbij kunnen vrijstellingen5 worden verleend voor 
bachelorvakken die in het kader van de Associate degree zijn behaald (zie ook hoofdstuk 
5). 

 

 Aanmelding uiterlijk op 1 mei voor een HBO bacheloropleiding of een Associate degree 
opleiding 
 
1 De opleiding biedt de studiekiezer, die zich voor het eerste jaar van een opleiding in het 

Hoger Onderwijs heeft aangemeld, ondersteuning bij het maken van de juiste studiekeuze 
door het aanbieden van een studiekeuzecheck (bij BUas ook aangeduid als 
matchingsprocedure). Deze studiekeuzecheck bestaat uit diverse studiekeuzeactiviteiten, 
uitmondend in een studiekeuzeadvies. 

 
2 De studiekeuzeactiviteiten zijn verplicht en vinden voor 1 september plaats. Het soort 

studiekeuzeactiviteit kan verschillen per opleiding. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de 
studiekeuzeactiviteiten.  
 

3 De studiekiezer ontvangt van de opleiding een uitnodiging om deel te nemen aan de 
studiekeuzeactiviteiten. Deze uitnodiging ontvangt hij binnen een week6 nadat hij zich via 
Studielink heeft aangemeld.  

 
4 De opleiding brengt uiterlijk binnen twee weken nadat de studiekiezer de 

studiekeuzeactiviteiten heeft afgerond, per e-mail een studiekeuzeadvies aan hem uit.  
Dit advies wordt uiterlijk voor 1 september uitgebracht.  
Dit studiekeuzeadvies is niet bindend. 

 
5 Indien de studiekiezer zonder geldige reden van verhindering (zie lid 6), niet heeft 

deelgenomen aan deze studiekeuzeactiviteiten, wordt de inschrijving van deze studiekiezer 
geweigerd. 

 
6 Als geldige reden voor verhindering worden aangemerkt: persoonlijke omstandigheden, 

andere onderwijsverplichtingen of dat de studiekiezer tegelijkertijd bij meerdere 
onderwijsinstellingen studiekeuzeactiviteiten heeft. De reden van verhindering moet schriftelijk 
en voorafgaand aan de geplande studiekeuzeactiviteit gemeld worden aan de opleiding. 

 
7 De studiekiezer, waarbij de afstand tussen het woonadres en Breda University of Applied 

Sciences dermate groot is dat fysieke aanwezigheid niet logisch is, kan deelnemen aan 
 

5 Zie de OER van de desbetreffende opleiding voor meer informatie. 
6 Indien een studiekiezer nog niet toelaatbaar is en in aanmerking komt voor een deficiëntietoets of een 21+ toets, dient hij 
eerst een positief resultaat te behalen voor de deficiëntietoets danwel de 21+toets alvorens hij kan deelnemen aan de 
studiekeuzeactiviteiten. Zie hiervoor ook artikel 2.4.2 danwel artikel 2.4.3. 
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studiekeuzeactiviteiten zonder dat zijn fysieke aanwezigheid bij deze studiekeuzeactiviteiten 
vereist is. 

 
  

 Aanmelding uiterlijk op 1 mei voor de Bachelor of Science Leisure Studies 
 
1 De Bachelor of Science Leisure Studies7 biedt de studiekiezer ondersteuning bij het maken 

van de juiste studiekeuze door het aanbieden van diverse studiekeuzeactiviteiten, 
uitmondend in een studiekeuzeadvies. 

 
2 De studiekeuzeactiviteiten van de Bachelor of Science Leisure Studies worden aangeboden 

tussen oktober en mei en bestaan uit een verplicht onderdeel (een vragenlijst en een aantal 
optionele onderdelen.  Aan het eind van de vragenlijst  wordt het studiekeuzeadvies gegeven. 
Dit studiekeuzeadvies is niet bindend.   

 
3 Indien de studiekiezer het verplichte studiekeuzeonderdeel niet inlevert wordt de inschrijving 

van deze studiekiezer geweigerd.  
 

4 De studiekiezer, waarbij de afstand tussen het woonadres en Breda University of Applied 
Sciences dermate groot is dat fysieke aanwezigheid niet logisch is, kan deelnemen aan 
studiekeuzeactiviteiten zonder dat zijn fysieke aanwezigheid bij deze studiekeuzeactiviteiten 
vereist is.  

 

 Aanmelding na 1 mei met aanmelding elders voor 1 mei of een negatief BSA 
 
1 De studiekiezer die zich uiterlijk 1 mei heeft aangemeld voor een opleiding8 (van Breda 

University of Applied Sciences of elders in het hoger onderwijs) en zich na 1 mei, maar 
uiterlijk op 31 augustus, aanmeldt voor een andere opleiding (van Breda University of Applied 
Sciences) valt onder het bepaalde in artikel 2.3.1 of 2.3.2.  

 
2 In aanvulling op lid 1 kan het College van Bestuur besluiten om de studiekeuzeactiviteiten 

voor deze studiekiezer verplicht te stellen. 
 

 Aanmelding na 1 mei voor de eerste keer zonder aanmelding elders voor 1 mei of een 
negatief BSA9 
 
1 De inschrijving van een studiekiezer die zich na 1 mei voor het eerste jaar van een bepaalde 

opleiding via Studielink aanmeldt, kan door het College van Bestuur geweigerd worden.   
 
2 Indien er studiekeuzeactiviteiten worden aangeboden zijn deze volledig verplicht (zie artikel 

2.3.1 lid 2 en 3) of deels verplicht (zie artikel 2.3.2 lid 2). De opleiding brengt uiterlijk binnen 
twee weken nadat de studiekiezer heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten per e-
mail een studiekeuzeadvies uit10. Dit advies wordt uiterlijk voor 1 september uitgebracht. 
 

3 Als het studiekeuzeadvies negatief is, of indien, zonder geldige reden (zie artikel 2.3.1 lid 6), 
niet is deelgenomen aan studiekeuzeactiviteiten die verplicht zijn gesteld, leidt dit tot een 
weigering van de inschrijving van de studiekiezer. 

 
4 De studiekiezer, waarbij de afstand tussen het woonadres en Breda University of Applied 

Sciences dermate groot is dat fysieke aanwezigheid niet logisch is, kan deelnemen aan 
studiekeuzeactiviteiten zonder dat zijn fysieke aanwezigheid bij deze studiekeuzeactiviteiten 
vereist is.  

 
7 Deze bachelor staat in het CROHO geregistreerd onder de naam Vrijetijdwetenschappen. 
8 HBO bachelor, Associate degree of WO bachelor. 
9 HBO bachelor, Associate degree of WO bachelor. 
10 Voor de Bachelor of Science Leisure Studies wordt dit advies meteen na het gesprek uitgebracht. 
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5 Voor een studiekiezer die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen bij een  
bacheloropleiding en zich na 1 mei aanmeldt bij een andere bacheloropleiding gelden de 
bepalingen zoals opgenomen in artikel 2.3.1 of 2.3.2. Voor deze studiekiezer geldt dat het 
College van Bestuur kan besluiten om de studiekiezer te verplichten om deel te nemen aan 
de studiekeuzeactiviteiten.  
 

 Voorwaarden inschrijving 

Naast het doorlopen van de aanmeldingsprocedure, zoals beschreven in artikel 2.2 t/m artikel 2.3.4, 
moet de studiekiezer ook voldoen aan de geldende eisen met betrekking tot: 

- Vooropleiding (zie artikel 2.4.1 tot en met 2.4.3) 
- Betaling collegegeld (zie artikel 2.4.4) 
- Overige eisen, waaronder toelatingseisen (zie artikel 2.4.5) 

om te kunnen worden ingeschreven als student bij Breda University of Applied Sciences. 
  

 Eisen vooropleiding 
WHW artikel 7.24 t/m 7.30 
 
1 De studiekiezer dient ten minste te voldoen aan de vooropleidingseisen, zoals vastgelegd in 

WHW en/of in deze regeling. Een overzicht van de eisen die gelden voor studiekiezers met 
een vooropleiding HAVO of VWO is opgenomen in bijlage 3.  

 
2 Degene die een graad heeft behaald (bachelor of master) is eveneens toelaatbaar. Wel 

kunnen personen verplicht worden om, indien van toepassing, aan te tonen dat ze voldoen 
aan de nadere opleidingseisen. Dit gebeurt aan de hand van een aanvullend onderzoek. 
 

 Deficiëntietoets 
WHW artikel 7.25 lid 5 
 
1 Het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences kan bepalen dat een 

bezitter van een diploma dat niet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in bijlage 3 
(HAVO/VWO) toch wordt ingeschreven, indien uit een aanvullend onderzoek (een 
deficiëntietoets of toelatingsassessment) blijkt, dat de studiekiezer voldoet aan inhoudelijk 
hiermee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet voldaan zijn voor aanvang van de 
opleiding. Zie bijlage 5 voor meer informatie. 

 
2 Indien een studiekiezer deel wil nemen aan een deficiëntietoets dient hij zich uiterlijk 1 mei in 

te schrijven voor zowel een bacheloropleiding of Associate degree opleiding van Breda 
University of Applied Sciences als voor de deficiëntietoets. 11  
 

3 Deelname aan de studiekeuzeactiviteiten, zoals genoemd in artikel 2.3.1, is alleen mogelijk 
nadat een positief resultaat is behaald voor de deficiëntietoets. Dit betekent dat de 
studiekiezer zijn deficiëntie weggewerkt moet hebben voordat de laatste matchingsdag (in het 
geval van de matchingsprocedure) of selectie-activiteit (in het geval van een 
selectieprocedure) plaatsvindt. 

 
4 Een deficiëntietoets is niet mogelijk voor studiekiezers met een afgeronde VWO vooropleiding 

die willen deelnemen aan een versneld 3-jarig HBO programma. 
 

5 Een studiekiezer kan bezwaar maken tegen de uitslag van een deficiëntietoets bij het College 
van Beroep voor de Examens van Breda University of Applied Sciences (zie ook hoofdstuk 
12). 
 

 
11 Binnen BUas kan alleen bij de Academy for Built Environment & Logistics een deficientie worden weggewerkt. De 
studiekiezer is zelf verantwoordelijk voor het wegwerken van de deficientie, alvorens hij het aanmeldproces kan vervolgen. 
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 Toelatingsonderzoek (21+ regeling) 
WHW artikel 7.29 
 
1 Het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences kan bepalen dat een 

studiekiezer van 21 jaar en ouder12, die niet voldoet aan de vooropleidingseisen, wordt 
vrijgesteld van deze vooropleidingseisen. In plaats hiervan wordt de studiekiezer getoetst op 
geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs via de 21+ assessment. Zie bijlage 5 voor 
meer informatie. 

 
2 Indien een studiekiezer deel wil nemen aan een 21+ assessment dient hij zich uiterlijk 1 mei 

in te schrijven voor zowel een bacheloropleiding of Associate degree opleiding van Breda 
University of Applied Sciences als voor de 21+ assessment. De uitslag van de 21+ 
assessment is 2 jaar geldig en is alleen geldig bij de hogeschool waar de toets is gemaakt. 
 

3 Deelname aan de studiekeuzeactiviteiten / selectieprocedure, zoals genoemd in artikel 2.3.1, 
is alleen mogelijk nadat een positief resultaat is behaald voor de 21+ assessment.  

 
4 Een studiekiezer kan bezwaar maken tegen de uitslag van een 21+ assessment bij het 

College van Beroep voor de Examens van Breda University of Applied Sciences (zie ook 
hoofdstuk 12). 

 

 Betaling collegegeld 
 
Iedere studiekiezer die zich wil inschrijven als student bij Breda University of Applied Sciences zal 
moeten voldoen aan de eisen die behoren bij deze inschrijving. 
Eén van die eisen betreft het tijdig, vóór 1 september, voldoen aan de betalingsverplichting van het 
collegegeld. Voor meer informatie over het collegegeld, zie hoofdstuk 4. 
 

 Overige eisen 
 
1 Indien de studiekiezer met een Nederlandse vooropleiding kiest om een opleiding te gaan 

volgen waarbij Engels de voertaal is, gelden geen aanvullende eisen aan de taalvaardigheid 
Engels. 

 
2 Indien de studiekiezer wenst ingeschreven te worden voor één van de opleidingen met een 

selectieprocedure (zie artikel 2.2) dient de studiekiezer van de opleiding bericht te hebben 
ontvangen dat hij geselecteerd is voor deze opleiding. 

 
3 De studiekiezer kan niet worden ingeschreven indien hij eerder een negatief bindend 

studieadvies voor de betrokken opleiding ontvangen heeft, tenzij hij kan aantonen dat een 
dergelijk negatief bindend studieadvies is ingetrokken of is komen te vervallen. 
 

4 De inschrijving moet zijn afgerond voor 1 september van het desbetreffende studiejaar. 
 

5 De student die op 1 september (nog) niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden maar in de 
loop van september wel, wordt eveneens ingeschreven per 1 september.  

 
6 In andere maanden, dan zoals vermeld in lid 5, kan inschrijving niet met terugwerkende 

kracht plaatsvinden. Daarnaast is voor een inschrijving na 1 september toestemming van de 
academiedirecteur nodig. 

  

 
12 Peildatum 30 september van het desbetreffende studiejaar. 
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Hoofdstuk 3 Studiekiezer met een buitenlandse vooropleiding 
 

 Aanmelding  

1 Indien de studiekiezer met een buitenlandse vooropleiding zich wil inschrijven als student 
voor het eerste jaar van een WO bacheloropleiding, HBO bacheloropleiding of Associate 
degree opleiding wordt hem dringend aangeraden zich uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het 
desbetreffende studiejaar, via Studielink aan te melden. 

 
2 Binnen de groep studiekiezers met een buitenlandse vooropleiding, zoals bedoeld in lid 1, 

vallen tevens studiekiezers afkomstig van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba of 
Sint Maarten. 

 
3 In afwijking van lid 1 moet de studiekiezer met een niet-EER nationaliteit waarvoor een 

studievisum aangevraagd moet worden zich uiterlijk 1 mei aanmelden. 
 
4 In afwijking van lid 1 gelden voor opleidingen met een selectieprocedure afwijkende regels, 

zie bijlage 1. De deadlines in deze bijlage zijn van toepassing op alle studiekiezers, dus ook 
voor de studiekiezer met een buitenlandse vooropleiding.  

 
5 In afwijking van lid 1 geldt dat de studiekiezer die zich wil aanmelden voor de Bachelor of 

Science Tourism zich moet aanmelden bij de Universiteit van Wageningen. Zie voor de 
procedure de website Breda University of Applied Sciences (www.buas.nl). De overige leden 
van dit artikel zijn niet van toepassing op deze studiekiezer. 

 
6 Nadat de aanmelding binnen Studielink is afgerond dient de studiekiezer, de vragen in ‘My 

online application’ (Aanmeldmodule)13 te beantwoorden en de in lid 7 genoemde documenten 
te uploaden. 
 

7 Binnen ‘My online application’ wordt de studiekiezer verzocht een aantal documenten te 
uploaden. Hierbij gaat het om: 
- Een motivatiebrief14; 
- Het curriculum vitae; 
- Een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs; 
- Indien beschikbaar, een kopie van een geldige verblijfsvergunning of EU-identiteitskaart; 
- Een scan van een cijferlijst met tussentijdse resultaten van de vooropleiding of een scan 

van de behaalde diploma’s en cijferlijsten indien de vooropleiding al behaald is, met een 
eventuele vertaling15; 

- Een overzicht van de behaalde testscores Engels (indien van toepassing). 
 

8 De studiekiezer is zelf verantwoordelijk voor de compleetheid en leesbaarheid van de 
geleverde documenten. FC&S Student Office  heeft het recht om slecht leesbare documenten 
te weigeren. 

 
9 Indien de studiekiezer die zich aanmeldt voor een opleiding, op het moment van het indienen 

van de aanmelddocumenten, zoals genoemd in artikel 3.1 lid 7, nog niet in het bezit is van het 
behaalde diploma of eventuele vereiste Engelse testresultaten, mogen deze op een later 
tijdstip, maar uiterlijk 31 augustus (danwel uiterlijk 1 juli voor niet-EER studenten waarvoor 
een studievisum aangevraagd moet worden), digitaal worden aangeleverd. 
 

10 Voor de studiekiezer, zoals vermeld in lid 1, 2 en 3, zijn tevens de bepalingen met betrekking 
tot studiekeuzeactiviteiten / matching van toepassing zoals opgenomen in artikel 2.3.1 tot met 
met 2.3.4. 

 
13 Voor meer informatie over deze aanmeldmodule zie de website Breda University of Applied Sciences (www.buas.nl). 
14 Bij aanmelding voor een opleiding met matching 
 (zie bijlage 2) hoeft geen motivatiebrief ingeleverd te worden. 
15 Een vertaling (Engels of Nederlands) is nodig als deze documenten zijn opgesteld in een andere taal dan Nederlands, 
Engels, Frans of Duits. 

http://www.buas.nl/
http://www.buas.nl/
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11 Voor de studiekiezer die zich wil aanmelden voor een masteropleiding gelden de bepalingen 
in hoofdstuk 7. 

 

 Vooropleiding  

1 Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de vooropleidingseisen, zoals bedoeld in 
artikel 2.4.1, aan degene die een graad bezit die is afgegeven in een land dat het verdrag ter 
erkenning van kwalificaties van het hoger onderwijs heeft geratificeerd en in dat land toegang 
geeft tot het hoger onderwijs. 
 

2 Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de vooropleidingseisen, zoals bedoeld in 
artikel 2.4.1, aan degene die een getuigschrift bezit dat al dan niet in Nederland is afgegeven 
en dat naar het oordeel van het CvB tenminste gelijkwaardig is aan de in lid 1 genoemde 
graad.  FC&S Student Office neemt deze beslissing met mandaat van het College van 
Bestuur. 
 

3 De studiekiezer hoeft geen Engelse taaltoets af te leggen voor het mogen volgen van een 
Engelstalige opleiding bij Breda University of Applied Sciences, indien aan de volgende  
voorwaarden is voldaan: 
- de studiekiezer, ongeacht de nationaliteit, heeft een opleiding afgerond in  één van de 

volgende landen waarbij de instructietaal Engels was: Australië, Canada (met 
uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. 

- de studiekiezer, ongeacht de nationaliteit, heeft een diploma behaald dat is opgenomen in 
de door Nuffic opgestelde diplomalijst. Hierbij is ook examen gedaan in het vak Engels 
(zie bijlage 6 voor de diplomalijst). 

 
4 De studiekiezer die niet voldoet aan één van de in lid drie genoemde voorwaarden dient, voor 

het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij Breda University of Applied Sciences, op 
één van de volgende toetsen de bijbehorende minimumscore te hebben behaald:  

 
- IELTS-toets 

De minimumscore die behaald moet worden is: 
- totaalscore   6.0 
- spreekvaardigheid  6.0 

 
- TOEFL-toets 

De minimumscore die behaald moet worden is: 
- internet-based (iBT) 80 
- spreekvaardigheid  20 

 
- Cambridge English Qualification resultaten (B2 First, C1 Advanced, of C2 Proficiency).  
- De minimumscore die behaald moet worden is: 
-   Totaalscore              169 
-   Spreekvaardigheid   169 

 

 Voorwaarden inschrijving 

1 De bepalingen met betrekking tot de betaling van het collegegeld uit hoofdstuk 4 zijn 
eveneens van toepassing op de studiekiezer met een buitenlandse vooropleiding. 
 

2 De voorwaarden uit artikel 2.4.5 (met uitzondering van lid 1) zijn eveneens van toepassing op 
de studiekiezer met een buitenlandse vooropleiding. 

 

 Aanvullende voorwaarden niet-EER studenten 

1 Voor de niet-EER student geldt, in aanvulling op artikel 3.3, dat hij moet beschikken over een: 
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- Bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland waarbij studie is toegestaan. 
- Bewijs van adequate zorgverzekering en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. 
 

2 Tevens geldt dat, indien studie het doel van het verblijf in Nederland is en Breda University of 
Applied Sciences optreedt als referent, hij moet kunnen aantonen dat hij beschikt over 
voldoende financiële middelen (normbedragen studie, ook wel leefgeld genoemd) om het 
betreffende studiejaar in Nederland te kunnen verblijven. Dit normbedrag wordt jaarlijks 
vastgesteld en is terug te vinden op www.IND.nl. 
 

3 Een eerstejaars student dient het benodigde normbedrag studie over te maken aan Breda 
University of Applied Sciences. Dit normbedrag wordt vervolgens door de instelling 
terugbetaald. Ook voor inschrijving in een volgend studiejaar moet de niet EER-student bij de 
instelling aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt. 
 

4 Voor een niet-EER student geldt tevens dat er een eis geldt met betrekking tot de 
studievoortgang. Jaarlijks moet 50% van het, in het huidige studiejaar, maximaal aantal te 
behalen studiepunten ook daadwerkelijk behaald worden. Indien niet voldaan wordt aan deze 
eis, moet Breda University of Applied Sciences dit melden aan de IND en wordt de 
verblijfsvergunning ingetrokken. Tenzij men een geldige (verschoonbare) reden heeft. Een 
student mag éénmaal een beroep doen op dezelfde verschoonbare reden. 

 
 Toelatingsonderzoek 

WHW artikel 7.29 
 
Het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences kan besluiten de studiekiezer, die 
in het bezit is van een buiten Nederland afgegeven getuigschrift, deel te laten nemen aan het 
toelatingsonderzoek, ook indien de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt is. Dit geldt eveneens in 
bijzondere gevallen, indien de studiekiezer geen diploma kan overleggen. 
Zie hiervoor ook artikel 2.4.3. 
 
 

 
 

  

http://www.ind.nl/
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Hoofdstuk 4 Bepalingen collegegeld 
 

 Collegegeld 

1 De student is voor elk studiejaar, waarvoor hij door Breda University of Applied Sciences 
wordt ingeschreven voor een opleiding, collegegeld verschuldigd. Voor meer informatie zie de 
Regeling Collegegelden. 
 

2 Het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks door de minister van OCW vastgesteld. 
 

3 In het kader van ‘bijzonder kenmerk kleinschalig intensief onderwijs’ mag Breda University 
of Applied Sciences voor de opleidingen Media and Entertainment Management, Creative 
Business en Creative Media and Game Technologies een verhoogd wettelijk collegegeld 
vragen. Deze verhoging per studiejaar staat vermeld in de Regeling Collegegelden. 

 
4 De student die recht heeft op het betalen van wettelijk collegegeld en die zich voor een 

tweede studie inschrijft voordat hij de eerste studie met een graad heeft afgesloten, behoudt 
voor deze tweede studie recht op het wettelijk collegegeld. Dit recht blijft bestaan nadat voor 
de eerste studie een graad behaald is, mits de inschrijving niet onderbroken wordt. 
 

5 Degene die voor het eerst een bachelor of Associate degree opleiding volgt betaalt een 
verlaagd wettelijk tarief voor het eerste studiejaar. Dit verlaagde tarief is de helft van het 
wettelijk collegegeld. Op basis van de beschikbare informatie bepaalt DUO welke studiekiezer 
hiervoor in aanmerking komt.16 

 
6 De hoogte van het instellingscollegegeld is gebaseerd op het door OCW vastgestelde 

wettelijke collegegeld in combinatie met de hoogte van de rijksbijdrage per student. Voor 
meer informatie zie de Regeling Collegegelden.  

 
7 Het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het CvB van Breda University of Applied 

Sciences vastgesteld. Deze bedragen kunnen variëren per opleiding of groep van opleidingen 
of per groep of groepen van studenten en per opleidingsvariant. De hoogte van het 
instellingscollegegeld is minimaal gelijk aan het wettelijke collegegeld. 

 
8 Indien de student die instellingcollegegeld betaalt, gedurende het studiejaar alsnog voldoet 

aan de eisen behorende bij wettelijk collegegeld, wordt vanaf dat moment voor die student het 
wettelijke collegegeld in rekening gebracht en het eventueel teveel betaalde bedrag 
terugbetaald. 
 

9 Indien het collegegeld door een derde wordt betaald, dient de student, indien hij meerderjarig 
is, hiermee in te stemmen. 

 

 Betaling van het college- of examengeld 

1 Het verschuldigde collegegeld kan worden voldaan op één van de volgende manieren: 
a Betaling in één keer door middel van een digitale (incasso) machtiging via Studielink; 
b Gespreide betaling in 12 termijnen door middel van een digitale machtiging via 

Studielink. Voor deze gespreide betaling worden administratiekosten in rekening 
gebracht, deze administratiekosten bedragen € 24,-; 

c Het betalen in één keer via de bank (deze optie is alleen mogelijk voor buitenlandse 
studenten die nog geen Nederlandse bankrekening hebben en die afkomstig zijn uit een 
land dat niet participeert in SEPA17). 

 
16 In geval van de opleidingen met bijzonder kenmerk waarvoor een verhoogd wettelijk collegegeld wordt gevraagd, gaat de 
halvering slechts over het wettelijke gedeelte van het collegegeld. De student betaalt dan de helft van het wettelijk collegegeld 
plus de verhoging. 
17 SEPA= Single European Payments Area 

https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld
https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld
https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld


Regeling aanmelding en inschrijving 2023-2024  19 

 
2 Het verschuldigde collegegeld dient vóór 1 september te zijn voldaan. Dan wel dient voor 1 

september een incasso machtiging te zijn afgegeven. Indien hieraan niet wordt voldaan, 
vervalt het recht op inschrijving voor het desbetreffende studiejaar. 

 
3 Via de digitale machtiging, zoals bedoeld in lid 1, geeft de student toestemming aan Breda 

University of Applied Sciences om, eenmalig of periodiek, een bepaald geldbedrag van zijn 
bankrekening af te schrijven.  

 
4 De digitale machtiging dient vóór 1 september te zijn afgegeven. Breda University of Applied 

Sciences zal de eerste incasso van het collegegeld uitvoeren in de laatste week van 
september. 
 

5 Het collegegeld dat op het digitale machtigingsformulier in Studielink vermeld staat, kan nog 
wijzigen. Er kan een correctie komen als uit controle blijkt dat de student onder een andere 
categorie valt dan eerder werd aangenomen. 

 
6 In uitzonderlijke gevallen kan, op verzoek van een academiedirecteur, het CvB besluiten om, 

in afwijking van lid 2, de student toch in te schrijven. In een dergelijk geval wordt de student 
een boete opgelegd bovenop het verschuldigde collegegeld. 
 

7 Het examengeld dat een extraneus verschuldigd is, kan alleen in één keer worden voldaan. 
De betaling dient afgerond te zijn voordat de inschrijving aanvangt. 

 
8 Indien een student een achterstand in betaling heeft, geldt het bepaalde in het artikel m.b.t. 

achterstallige betalingen (zie artikel 4.5). Deze student wordt de toegang tot de ICT- en 
studiefaciliteiten ontzegd. 

 
9 In aanvulling op lid 2 zal, zolang het verschuldigde college- of examengeld niet is voldaan, 

aan de student geen getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen worden 
uitgereikt. Ook wordt geen verklaring met afgelegde tentamens verstrekt. De betrokken 
student kan de deelname aan het onderwijs, het gebruik van de faciliteiten van de instelling 
en de toegang tot de gebouwen worden geweigerd.  

 

 Bewijs Betaald Collegegeld 

Indien een student een andere opleiding in het Hoger Onderwijs binnen Nederland wil volgen en voor 
beide opleidingen het recht op het wettelijke collegegeld geldt, dan wordt de student voor die tweede 
(en eventueel volgende) inschrijving vrijgesteld van de collegegeldverplichting. Om aan te tonen dat 
aan de betalingsverplichting bij Breda University of Applied Sciences voldaan is, kan hiertoe een 
Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) worden aangevraagd.  Deze aanvraagprocedure loopt via 
Studielink, mits alle betrokken instellingen de betaalwijze BBC in gebruik hebben genomen in 
Studielink. Meer informatie hierover is te vinden in Studielink. 
 

 Overige bijdragen en kosten 

1 Een inschrijving als student is niet afhankelijk van enige andere geldelijke bijdrage dan het 
collegegeld. 
 

2 In afwijking van lid 1 geldt voor student die afkomstig is uit een land buiten de EER dat hij 
moet aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om aan Breda University of 
Applied Sciences te kunnen studeren. Zie hiervoor artikel 3.4. 

 
3 De kosten voor een instelling die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen voor het verzorgen 

van onderwijs mogen niet aan de student worden doorberekend. 
4 De kosten voor onderwijsbenodigdheden, die nodig zijn voor deelname aan het onderwijs of 

de tentamens van de opleiding, zijn voor rekening van de student. Hierbij gaat het om  
boeken, materialen (zoals laptop of rekenmachine) en practica benodigdheden. Dit geldt 
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eveneens voor de kosten van de faciliteiten voor het leerbedrijf van de opleiding Hotel 
Management.  
 

5 De hoogte van de bijdrage voor excursies, introducties, werkweken en overige kosten voor 
leermiddelen dient in redelijke verhouding te zijn met de gemaakte kosten.  
 

6 Door de academie wordt voorafgaand aan de (her)inschrijving een indicatie gegeven van de 
hoogte van de verschuldigde bedragen, zoals genoemd in lid 4 en 5. Voor een indicatie van 
de extra studiekosten zie bijlage 8.  

 
7 In het geval een student de bijdrage, zoals genoemd in lid 5, niet kan/wenst te voldoen, terwijl 

er sprake is van een activiteit of voorziening die deel uitmaakt van een verplicht onderdeel 
van de opleiding, wordt de student een vervangend en kosteloos alternatief geboden. 

 
8 Voor de inschrijving en betaling van de overige bijdragen (behorende bij introductie, 

studiereizen, praktijkbijdragen, etc.) heeft Breda University of Applied Sciences een centraal 
online inschrijfportal ingericht: MORE (more.buas.nl) Via MORE kan de student direct de 
inschrijving en betaling voor de additionele activiteiten regelen. 

 

 Achterstallige betalingen 

1 Het achterblijven van (delen van) betaling van het collegegeld is conform de WHW een 
wettelijke reden tot beëindiging van de inschrijving. Hierbij wordt de student de toegang tot en 
het gebruik van (onderwijs)faciliteiten van Breda University of Applied Sciences ontzegd. 

  
2 Artikel 4.6 is van toepassing op achterstallige vorderingen uit hoofde van collegegeld (zie lid 1) 

en/of kosten van onderwijsactiviteiten (zoals bedoeld in artikel 4.4). Er is sprake van een 
achterstallige betaling indien vorderingen niet tijdig worden betaald of indien bedragen, 
waarvoor een machtiging is afgegeven, niet kunnen worden afgeschreven van de 
bankrekening.  
 

3 Artikel 4.6 is ook van toepassing indien een achterstand van de betaling ontstaat doordat 
reeds geïncasseerde bedragen door de student gestorneerd worden. 
 

4 Een digitale machtiging of een handtekening onder een incassoformulier mag en moet 
beschouwd worden als een verplichting tot betaling. 

 

 Procedure achterstallige betalingen18 

1 Als een incasso niet kan worden geïnd, of de opdracht wordt door de bank gestorneerd  
(meestal vanwege onvoldoende saldo), wordt de student binnen twee weken na de incasso 
opdracht herinnerd om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. De student ontvangt 
een herinnering per e-mail op het opgegeven e-mailadres in Studielink. Bij handmatige 
stornering achteraf door de rekeninghouder zelf, zal direct de toegang tot de onder lid 3 
benoemde ICT faciliteiten worden ontzegd. 

 
2 Naar aanleiding van de herinnering krijgt de student de gelegenheid om binnen 14 dagen de 

openstaande vordering, zonder bijkomende kosten, te voldoen. Tevens wordt de student op 
de hoogte gesteld van de sancties indien niet wordt voldaan aan deze betaling.  

 
3 Indien de student in gebreke blijft en het verschuldigde bedrag binnen twee weken nog niet 

betaald is, wordt een aanmaning verstuurd, waarin de student ook formeel in gebreke wordt 
gesteld. Indien het verschuldigde bedrag betrekking heeft op collegegeld, zal hem de 
toegang tot het onderwijs (inclusief tentamens en examens) en tot overige faciliteiten 
(waaronder toegang tot ICT faciliteiten) worden ontzegd. Naar aanleiding van deze 

 
18 Voor de meest recente procedure zie de Regeling achterstallige betalingen op de website van Breda University of Applied 
Sciences.  

https://more.buas.nl/ECP
https://www.buas.nl/sites/default/files/2019-04/Regeling-achterstallige-betalingen.pdf
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aanmaning wordt de student nog maximaal één week vanaf dagtekening de tijd gegeven om 
alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij deze aanmaning wordt € 24 aan 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 

4 Indien de betrokken student één week na deze eerste aanmaning nog steeds in gebreke is, 
wordt de vordering doorgestuurd naar een incasso bureau. Dit heeft tot gevolg dat de 
vordering wordt verhoogd met de wettelijk voorgeschreven buitengerechtelijke 
incassokosten. De hoogte van deze bijkomende incassokosten is wettelijk bepaald en 
afhankelijk van de hoogte van de vordering. 

 
5 Na het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau, dient de 

openstaande vordering uitsluitend daar betaald te worden. Indien niet binnen één week 
na ontvangst van het bericht over het uit handen geven alsnog voldaan is aan de 
financiële verplichting, dan wel dat er inmiddels een betalingsregeling is getroffen, wordt 
de inschrijving aan het einde van de lopende maand beëindigd indien het verschuldigde 
bedrag betrekking heeft op collegegeld. Een bevestiging hiervan zal middels een brief 
per post aan het correspondentieadres, bekend via Studielink, worden verstuurd. De 
vordering die Breda University of Applied Sciences op dat moment heeft, blijft 
onverminderd bestaan en blijft opeisbaar. Bij uitschrijving per 30 juni blijven ook de 
incassotermijnen van juli en augustus verschuldigd in verband met geen recht op 
restitutie. 

 
6 Een student die wegens de bepalingen in dit artikel gedurende het studiejaar is 

uitgeschreven, kan pas voor het eerst in het daaropvolgende studiejaar worden 
heringeschreven. Voorwaarde voor deze herinschrijving, naast de inschrijvingseisen, is dat 
eerst alle nog openstaande schulden, eventueel vermeerderd met gemaakte kosten, worden 
voldaan. 

 
7 Indien er toch redenen zijn om de onder lid 6 bedoelde student her in te schrijven tijdens 

het lopende collegejaar, dan is hiervoor toestemming nodig van de betrokken 
academiedirecteur. Voor het collegegeld dat verschuldigd is voor deze herinschrijving is het 
niet mogelijk om gebruik te maken van een machtiging; het volledig bedrag moet voldaan 
worden voordat de inschrijving een feit wordt. 

 

 Vermindering, vrijstelling en restitutie van het collegegeld 

1 Indien een student, na uitdrukkelijke toestemming van de academiedirecteur, gedurende het 
studiejaar wordt ingeschreven, is hij een gedeelte van het collegegeld verschuldigd.  
Dit gedeelte bedraagt één twaalfde deel voor iedere maand van het resterende studiejaar 
waarvoor de inschrijving geldt. Het totale bedrag dat verschuldigd is voor deze inschrijving 
kan niet via een machtiging betaald worden. Het bedrag moet betaald zijn voordat de 
inschrijving een feit wordt. 
 

2 Indien de inschrijving van de student gedurende het studiejaar wordt beëindigd op grond van 
artikel 11.2 of 11.3 van deze regeling, heeft de student recht op restitutie van het 
overeenkomstige deel van het collegegeld. Deze restitutie bedraagt één twaalfde deel van het 
collegegeld voor elke maand dat het studiejaar nog duurt. 
  

3 In afwijking van lid 2 geldt dat de student  geen recht op restitutie heeft indien: 
a De inschrijving wordt beëindigd met ingang van juli of augustus, of 
b De student nog bij een andere opleiding van Breda University of Applied Sciences staat 

ingeschreven, of 
c Door Breda University of Applied Sciences een Bewijs Betaald Collegegeld is 

afgegeven en de student het originele BBC nog niet heeft ingeleverd bij Breda 
University of Applied Sciences. 

d De student ingeschreven staat bij de postinitiële masteropleiding Master Imagineering 
van Breda University of Applied Sciences. 
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4 Indien de student gedurende het studiejaar overlijdt, wordt voor elke daaropvolgende maand 
van het studiejaar, na diens overlijden, één twaalfde deel van het collegegeld ineens 
terugbetaald. 
 

5 Indien de student die is ingeschreven voor een opleiding in het Hoger Onderwijs waarvoor het 
wettelijk collegegeld verschuldigd is, zich wil inschrijven voor een andere opleiding binnen het 
Hoger Onderwijs, waarvoor hij voldoet voor de bepalingen voor het wettelijk collegegeld, dan 
is hij voor die volgende opleiding(en) geen collegegeld verschuldigd, tenzij het collegegeld 
voor de tweede opleiding hoger is dan van de eerste opleiding. In dat laatste geval dient de 
student het verschil bij te betalen bij de instelling waar de andere opleiding wordt gevolgd. Zie 
ook artikel 4.3. 
 

6 Indien een student bij Breda University of Applied Sciences is ingeschreven kan het College 
van Bestuur eenmalig voor de periode van maximaal een studiejaar deze student vrijstellen 
voor het betalen van het wettelijk collegegeld indien de student voltijds: 

- lid is van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang (vergelijkbaar 
met LSVb of ISO) met volledige rechtsbevoegdheid of de MR of 

- activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die naar oordeel van het 
CvB mede in belang zijn van (het onderwijs van) de instelling 

Gedurende deze periode mag de student geen onderwijs volgen of deelnemen aan examens 
of tentamens. Daarnaast mag het lidmaatschap en de activiteiten niet commercieel van aard 
zijn. Meer informatie hierover is te vinden in de Regeling Profileringsfonds (Self-Service 
Desk). 
 

7 Indien er sprake is van gespreide betaling van het collegegeld wordt alleen tot restitutie 
overgegaan als het uiteindelijke verschuldigde bedrag lager is dan het reeds betaalde bedrag. 
In dat geval wordt het verschil tussen deze twee bedragen terugbetaald. 
 

8 Indien een student ingeschreven staat voor twee bacheloropleidingen of twee 
masteropleidingen (parallelle studies) waarvoor het recht op wettelijk collegegeld bestaat, dan  
behoudt deze student voor de vervolginschrijvingen het recht op inschrijving tegen het 
wettelijk collegegeld, ook in het geval hij voor één van die opleidingen een graad behaalt. Dit 
geldt alleen indien de inschrijving niet onderbroken wordt.  
 

9 De student die een eerste inschrijving heeft bij een andere instelling dan Breda University of 
Applied Sciences en hiervoor instellingscollegegeld is verschuldigd, is in geval van een 
eventuele tweede parallelle inschrijving bij Breda University of Applied Sciences hiervoor het 
volledige collegegeld verschuldigd, zoals geldend voor de gekozen opleiding. 
 

10 In afwijking van lid 9 geldt dat, indien zowel de eerste als de tweede inschrijving plaatsvinden 
bij Breda University of Applied Sciences, de student voor de tweede inschrijving geheel of 
gedeeltelijk wordt vrijgesteld van betaling van het instellingscollegegeld. Voor deze 
inschrijvingen is de student het hoogste bedrag van de twee instellingscollegegelden 
verschuldigd. 
 
 

  

https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=sspTile&unid=434cce5862ab4780aa0c45316239c5dd&from=2ed96376-b39e-48ca-acaf-9ba42a7f34a4
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Hoofdstuk 5 Aanmelding voor een hoger jaar / zij-instroom 
  

 Zij-instroom vanuit een andere opleiding van Breda University of Applied 
Sciences  

1 De student die een propedeuse binnen Breda University of Applied Sciences heeft, of 
tenminste 60 ECTS credits heeft behaald in een WO bacheloropleiding of Associate degree 
opleiding binnen Breda University of Applied Sciences, kan toegelaten worden tot de 
postpropedeuse van een HBO opleiding (of het tweede studiejaar van een WO 
bacheloropleiding) van Breda University of Applied Sciences die binnen hetzelfde CROHO-
domein valt. De academiedirecteur is bevoegd aanvullende eisen te stellen. 

 
2 In aanvulling op lid 1 kan een student voorwaardelijk tot de postpropedeuse van een opleiding 

worden toegelaten terwijl de propedeuse van de vorige opleiding nog niet volledig is afgerond. 
Hierbij moet de student wel een positief studieadvies hebben ontvangen. Daarnaast dient de 
academiedirecteur van de nieuwe opleiding, toestemming te geven om in te schrijven voor de 
postpropedeuse van de nieuwe opleiding. 
In alle gevallen wordt door de academiedirecteur van de nieuwe opleiding bepaald of de 
propedeuse behaald moet worden bij de oorspronkelijke opleiding of bij de nieuwe opleiding. 
 

3 Artikel 5.2 (met uitzondering van lid 1) is eveneens van toepassing. 
 

 Zij-instroom van student met een elders behaalde propedeuse 

1 De studiekiezer die een propedeuse binnen het Hoger Onderwijs (binnen of buiten 
Nederland) behaald heeft, of tenminste 60 ECTS credits heeft behaald in een WO 
bacheloropleiding (binnen of buiten Nederland), kan toegelaten worden tot de 
postpropedeuse van een HBO bacheloropleiding (of het tweede studiejaar van een WO 
bacheloropleiding) van Breda University of Applied Sciences die binnen hetzelfde CROHO 
domein valt. De academiedirecteur is bevoegd aanvullende eisen te stellen. 
 

2 De studiekiezer die op basis van de in lid 1 genoemde voorwaarde wordt toegelaten tot de 
postpropedeuse van een HBO bacheloropleiding (of het tweede studiejaar van een WO 
bacheloropleiding) volgt in principe het volledige postpropedeuse examenprogramma (of jaar 
twee en drie van een WO bacheloropleiding). Individuele vrijstellingen zijn mogelijk (zie de 
OER van de desbetreffende opleiding). Daarnaast is het mogelijk dat op basis van 
overeenkomsten met buitenlandse instellingen vaste delen van het programma worden 
vrijgesteld. 
 

3 De studiekiezer met een propedeusediploma van een opleiding in het CELTH domein 
(Leisure, Tourism of Hospitality) is direct toelaatbaar tot de postpropedeuse van de opleiding 
Leisure & Events Management. 
 

4 De studiekiezer met een Associate degree Logistiek is direct toelaatbaar in de 
postpropedeuse van de opleiding Logistics Management of Logistics Engineering. De 
studiekiezer met een Associate degree Built Environment is direct toelaatbaar in de 
postpropedeuse van de opleiding Built Environment. 
 

5 In aanvulling van lid 1 geldt voor de opleiding Leisure & Events Management dat de 
aanvullende eisen bestaan uit deelname aan de voortgangstoets en voor de internationale 
tracks tevens aantoonbare kennis van de Engelse taal op B2/C1 niveau. 
 

6 De studiekiezer dient zich aan te melden via Studielink voor een hoger jaar.  
 

7 In afwijking van voorgaande leden dient de studiekiezer waarvan de in lid 1 bedoelde 
vooropleiding niet in hetzelfde CROHO domein valt als de nieuwe opleiding, de propedeuse 
te behalen van deze nieuwe opleiding (of het eerste jaar in het geval van een WO 
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bacheloropleiding). Hierbij kan de examencommissie individuele vrijstellingen toekennen. 
Voor deze studiekiezer gelden de bepalingen uit hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3 (deze 
studiekiezer wordt beschouwd als een instromer in het eerste jaar). 
 

8 Alleen aanmeldingen die via Studielink binnen zijn gekomen vóór 1 september van het 
desbetreffende studiejaar worden in behandeling genomen. 
 

9 De inschrijving bij Breda University of Applied Sciences moet zijn afgerond voor 1 september 
van het desbetreffende studiejaar. 
 

10 De student, die op 1 september (nog) niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden maar in de 
loop van september wel, wordt eveneens ingeschreven per 1 september.  

 
11 In andere maanden, dan september, kan inschrijving niet met terugwerkende kracht 

plaatsvinden. Daarnaast is voor een inschrijving na 1 september de nadrukkelijke 
toestemming van de academiedirecteur noodzakelijk. 
 

12 De bepalingen met betrekking tot de betaling van het collegegeld uit hoofdstuk 4 zijn 
eveneens van toepassing. 
 

 Overige zij-instroom 

1 Op basis van overeenkomsten die Breda University of Applied Sciences heeft met 
buitenlandse hoger onderwijsinstellingen kan een studiekiezer, die minimaal 180 ECTS 
credits heeft behaald, toegelaten worden tot het vierde jaar van een HBO bacheloropleiding. 
Deze student volgt het examenprogramma van het vierde jaar met een omvang van 60 ECTS 
credits. De academiedirecteur beslist over de toelating. De inkomende double-degree student 
wordt ook als zij-instroom beschouwd. 

  
2 De studiekiezer dient zich aan te melden via Studielink voor een hoger jaar.  

 
3 Alleen aanmeldingen die via Studielink binnen zijn gekomen voor 1 september van het 

desbetreffende studiejaar, worden in behandeling genomen. 
 

4 Inschrijving kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. 
 

5 De inschrijving moet zijn afgerond voor 1 september van het desbetreffende studiejaar. 
 

6 De bepalingen met betrekking tot de betaling van het collegegeld uit hoofdstuk 4 zijn 
eveneens van toepassing. 

 

 Inschrijving voor een minor bij Breda University of Applied Sciences 

1 Een student met een eerste inschrijving bij een andere hogeschool of universiteit, heeft de 
mogelijkheid om via een tweede inschrijving een minor te volgen bij Breda University of 
Applied Sciences. Deze student moet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding die 
deze minor verzorgt en eventueel aan de specifieke eisen die vanuit de minor gesteld 
worden. 
 

2 De student downloadt via www.kiesopmaat.nl een leerovereenkomst. Deze leerovereenkomst 
moet door de student en de examencommissie van zijn eigen onderwijsinstelling worden 
ondertekend. De getekende versie dient met het propedeuse-certificaat, de cijferlijst, het id-
bewijs en een bewijs van inschrijving digitaal te worden toegestuurd naar 
minordesk@buas.nl. 
Tevens dient de student een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in te leveren bij FC&S 
Student Office. 
 

http://www.kiesopmaat.nl/
mailto:minordesk@buas.nl
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3 De tweede inschrijving, zoals bedoeld in lid 1, geeft niet het recht om deel te nemen aan een 
minor. Vanuit de opleiding kunnen beperkingen (zoals een maximaal aantal deelnemers) 
worden opgelegd. 
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Hoofdstuk 6 Studie-onderbrekers (herinstromers) 
 
 
1 De inschrijving van een student geldt als onderbroken als deze student één keer (of meerdere 

keren) niet op 1 oktober staat ingeschreven als student.  
  
2 De persoon die de inschrijving bij Breda University of Applied Sciences als student heeft 

onderbroken en zich opnieuw wil inschrijven voor dezelfde opleiding, dient zich aan te melden 
via Studielink voor een hoger jaar (kies in Studielink bij keuzeveld ‘Start als’ voor de keuze 
‘Hogerejaars’). Bij twijfel wordt aangeraden advies in te winnen bij de studentendecaan van 
de opleiding. 

 
3 Bij een onderbreking van de inschrijving aan een opleiding kan de examencommissie van de 

opleiding met betrekking tot een reeds behaald tentamen, een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
afsluitend tentamen van de bacheloropleiding19. Dit is alleen van toepassing indien het 
curriculum is gewijzigd danwel de kennis en kunde aantoonbaar verouderd is. 
 

4 De student wordt alleen heringeschreven als niet eerder een negatief bindend studieadvies is 
verkregen voor de betrokken opleiding dan wel als hij kan aantonen dat een dergelijk negatief 
bindend studieadvies is ingetrokken of is komen te vervallen. 
 

5 Indien de student die wil herinstromen reeds eerder een negatief bindend studieadvies heeft 
ontvangen voor dezelfde opleiding, wordt dringend geadviseerd om eerst advies in te winnen 
bij de studentendecaan van de betrokken opleiding. De te volgen procedure kan per 
academie verschillen.  
 

6 Alleen aanmeldingen die via Studielink binnen zijn gekomen vóór 1 september van het 
desbetreffende studiejaar worden door Breda University of Applied Sciences in behandeling 
genomen. 
 

7 Aan alle voorwaarden voor de inschrijving moet vóór 1 september van het desbetreffende 
studiejaar zijn voldaan om te kunnen worden ingeschreven. 
 

8 De inschrijving moet zijn afgerond voor 1 september van het desbetreffende studiejaar. 
 

9 De student, die op 1 september (nog) niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden maar in de 
loop van september wel, wordt eveneens ingeschreven per 1 september.  

 
10 In andere maanden, dan september, kan inschrijving niet met terugwerkende kracht 

plaatsvinden. Daarnaast is voor een inschrijving na 1 september de nadrukkelijke 
toestemming van de academiedirecteur noodzakelijk. 
 

11 De bepalingen met betrekking tot de betaling van het collegegeld (hoofdstuk 4), zijn eveneens 
van toepassing. 
 

 

 

  

 
19 Zie ook het artikel in de OER met betrekking tot de geldigheidsduur van tentamens.  
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Hoofdstuk 7 Aanmelding en inschrijving masteropleiding 
 

 Masteropleidingen  

 Bekostigde masteropleidingen 
 
1 Breda University of Applied Sciences kent zes bekostigde masteropleidingen. Vijf hiervan zijn 

HBO masteropleidingen: Master Game Technology, Master Media Innovation, Master 
Tourism Destination Management, Master International Supply Chain Management en Master 
Strategic Events Management. De zesde opleiding is een WO masteropleiding, Master 
Leisure and Tourism Studies. 

2 Mits voldaan wordt aan de bijbehorende voorwaarden geldt voor deze opleidingen dat de 
student het wettelijk collegegeld verschuldigd is voor een inschrijving. Voor meer informatie 
zie de Regeling Collegegelden. 
 

3 De inschrijving geschiedt telkens voor een studiejaar. Indien binnen dit jaar de opleiding niet 
is afgerond, dient de betrokken student zich te herinschrijven en is opnieuw het, bij die 
inschrijving behorende, collegegeld verschuldigd (zie hoofdstuk 8). 
 

4 Zie hoofdstuk 4 voor alle overige bepalingen met betrekking tot het collegegeld. 

 

 Postinitiële masteropleiding 
 
1 Breda University of Applied Sciences kent één postinitiële HBO masteropleiding: Master 

Imagineering, Master in Business Innovation from the Experience Perspective. Deze 
masteropleiding wordt ook wel aangeduid als niet bekostigde masteropleiding. 
 

2 Voor een inschrijving als student bij een dergelijke opleiding is het instellingscollegegeld 
verschuldigd, zie de Regeling Collegegelden voor het bedrag. 

3 De inschrijving geschiedt voor de gehele opleiding. Indien hiervoor een langere periode dan 
een studiejaar nodig is, dient de student zichzelf her in te schrijven via Studielink20 voor het 
volgende studiejaar. Hiervoor is echter geen extra collegegeld verschuldigd, wel kosten voor 
de verlenging, zie lid 4 en 5. 

4 De inschrijving voor een postinitiële master is inclusief twee examenmomenten 
(mogelijkheden tot het afleggen van het afsluitende tentamen). Indien de student binnen deze 
examenmomenten de opleiding niet heeft afgerond is het mogelijk om verlenging van de 
inschrijving aan te vragen. 

5 De in lid 4 bedoelde verlenging moet aangevraagd worden bij het managementteam van de 
opleiding. Elke verlenging omvat ten minste één extra afstudeermoment. Aan de verlenging 
zijn kosten verbonden, zie hiervoor eveneens de Regeling Collegegelden.  

  

 
20 Inschrijving via Studielink kan alleen per studiejaar. Voor een eventueel volgend studiejaar dient de student zich opnieuw in 
te schrijven via Studielink.  

https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld
https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld
https://www.buas.nl/documents/regeling-collegegeld
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 Aanmelding voor een masteropleiding 

1 Indien de studiekiezer zich voor de eerste keer wil aanmelden voor een masteropleiding van 
Breda University of Applied Sciences dient hij zich aan te melden via Studielink en de 
aanmelding te vervolgen via My online application (aanmeldmodule Breda University of 
Applied Sciences). 
 

2 De studiekiezer voor een masteropleiding wordt aangeraden zich zo vroeg mogelijk (liefst 
voor 1 juni) aan te melden, maar in ieder geval uiterlijk 15 augustus.  
 

3 Voor de volgende drie masteropleidingen is een maximum aantal studenten bepaald: 
- Master Game Technology (maximaal 28 studenten) 
- Master Strategic Events Management (maximaal 40 studenten) 
- Master International Supply Chain Management (maximaal 40 studenten) 
 

4 In afwijking van lid 2 geldt dat een studiekiezer met een niet-EER nationaliteit waarvoor een 
studievisum aangevraagd moet worden verplicht is zich uiterlijk 1 juni aan te melden. Deze 
student kan alleen maar ingeschreven worden voor een voltijdse opleiding. 
 

5 Verzoeken tot aanmelding die na 15 augustus worden ontvangen, worden door Breda 
University of Applied Sciences niet in behandeling genomen. 
 

6 Nadat de aanmelding binnen Studielink is afgerond, ontvangt de studiekiezer een e-mail met 
daarin informatie over de vervolgstappen en een link naar My online application.  
 

7 Binnen My online application wordt de studiekiezer verzocht  een aantal documenten te 
uploaden. Hierbij gaat het om: 
- Een motivatiebrief; 
- Het curriculum vitae; 
- Een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs; 
- Indien beschikbaar, een kopie van een geldige verblijfsvergunning of EU-identiteitskaart; 
- Een scan van een cijferlijst met tussentijdse resultaten van de vooropleiding of een scan 

van de behaalde diploma’s en cijferlijsten indien de vooropleiding al behaald is, met een 
eventuele vertaling21; 

- Een overzicht van de behaalde testscores Engels (indien van toepassing). 
- Afhankelijk van master programma een intake assignment / project proposal / 

referentieuitvraag. Meer informatie hierover is te vinden bij de selectieprocedure per 
opleiding. 

 
8 De studiekiezer is zelf verantwoordelijk voor de compleetheid en leesbaarheid van de 

geleverde documenten. FC&S  Student Office heeft het recht om slecht leesbare documenten 
te weigeren. 
 

9 Indien de studiekiezer op het moment van het indienen van de aanmelddocumenten, zoals 
genoemd in artikel 7.2 lid 8, nog niet in het bezit was van het behaalde diploma of eventuele 
vereiste Engelse testresultaten, mogen deze op een later tijdstip, maar uiterlijk 31 augustus 
(danwel uiterlijk 1 juli voor niet-EER studenten), digitaal worden aangeleverd. 
 
 

10 Na het goed doorlopen van de aanmelding via My online application, zoals genoemd in lid 7, 
wordt de studiekiezer in contact gebracht met de academie, die verantwoordelijk is voor de 
desbetreffende master, voor het doorlopen van de intake procedure (zie bijlage 7). 

  

 
21 Een vertaling (Engels of Nederlands) is nodig als deze documenten zijn opgesteld in een andere taal dan Nederlands, 
Engels, Frans of Duits. 
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 Vooropleidingseisen van de masteropleidingen 

 Algemeen 
 
1 De studiekiezer dient te beschikken over een bachelorgraad (HBO of WO) binnen de 

CROHO-sector van de masteropleiding. 
 
2 In het geval van de WO master Leisure and Tourism Studies dient de studiekiezer te 

beschikken over een WO bachelorgraad binnen het CROHO-domein van de masteropleiding. 
 

3 Eventuele aanvullingen op lid 1 of 2 staan vermeld in artikel 7.3.2 tot en met artikel 7.3.8.  

 Vooropleidingseisen Master of Science Leisure and Tourism Studies   
 
1 De in artikel 7.3.1 lid 2 bedoelde academische bachelors zijn: 

- Bachelor of Science Leisure Studies22 
- Bachelor of Science Tourism23; 
- Een gerelateerde WO bachelor genoten aan een andere universiteit (bijv. Sociologie, 

Economie, Psychologie, Organisatiewetenschappen, Management of Marketing). 
2 Naast de in lid 1 genoemde bachelors kunnen ook de volgende premasters toelating geven: 

- Leisure and Tourism Studies24; 
- Strategic Business Management25; 
 

3 Naast een met goed gevolg afgeronde premaster geldt de volgende aanvullende voorwaarde 
voor premaster studenten om door te stromen naar de master LTS: 
- De premaster moet binnen twee jaar behaald zijn (met uitzondering van persoonlijke 

omstandigheden);  
 
In het geval deze situatie zich voordoet, bepaalt de programma-coordinator uiteindelijk of de 
premaster student wel of niet toelaatbaar is in de master LTS. 
  

 Vooropleidingseisen Master Media Innovation  
 
Bij de Master Media Innovation gaat de voorkeur uit naar de studiekiezer die in het bezit is van een 
bachelorgraad op het gebied van Business, ICT, Media of Communicatie of een media gerelateerde 
opleiding. 
 

 Vooropleidingseisen Master Game Technology 
 
De master Game Technology sluit aan op aan op de bacheloropleiding CMGT-differentiatie IGAD die 
door Breda University of Applied Sciences wordt aangeboden. Instroomeisen voor alle andere 
studiekiezers bestaan uit een afgeronde bacheloropleiding op het gebied van ICT (specialisatie 
“programming”) of Grafische Vormgeving (specialisatie “Visual Arts”).  
 

 Vooropleidingseisen Master Tourism Destination Management 
 

1 De studiekiezer moet in het bezit zijn van een bachelorgraad, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
een bachelorgraad binnen het domein van Toerisme, Hotelmanagement, International Business 
of Economie. Hij moet tevens voldoen aan de volgende criteria: 

- specifieke kennis hebben op het gebied van toeristische bestemmingsontwikkeling, 
- voldoende kennis hebben van interculturele studies, 

 
22 Deze bachelor staat in het CROHO geregistreerd onder de naam Vrijetijdwetenschappen en wordt aangeboden door Breda 
University of Applied Sciences. 
23 Double degree programma van Breda University of Applied Sciences en Wageningen University. 
24 Programma van Breda University of Applied Sciences. 
25 Programma van Breda University of Applied Sciences. 
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- aantoonbare onderzoeksvaardigheden hebben op bachelorniveau (methoden en 
technieken van onderzoek, abstract en kritisch denkvermogen), 

- relevante internationale (werk) ervaring hebben opgedaan, 
- een goed onderbouwde motivatie hebben voor “bestemmingsmanagement”, 
- aantoonbare kennis van de Engelse taal. 
 

2 De studiekiezer die beschikt over een bachelorgraad op een ander terrein dan bovengenoemde is 
toelaatbaar, mits hij naast de hierboven genoemde criteria aantoonbaar voldoet aan het hebben 
van voldoende kennis van financieel management. 

 

 Vooropleidingseisen Master Imagineering 
 
De studiekiezer in het bezit van een bachelorgraad is direct toelaatbaar waarbij de voorkeur uitgaat 
naar een vooropleiding in Toerisme, Leisure & Events Management, Vrijetijdsmanagement, 
Hotelmanagement, Media- en Entertainment management, Marketing, Retailmarketing, Human 
Resource Management of Communicatie. 
 

 Vooropleidingseisen Master Strategic Events Management 
 
1 De studiekiezer moet in het bezit zijn van een bachelorgraad, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

een bachelorgraad binnen het domein van Leisure, Events, Sport, Toerisme, 
Hotelmanagement, Facility, Cultuur, of International Business of Economie. Hij moet tevens 
voldoen aan de volgende criteria: 
- specifieke kennis hebben op het gebied van de evenementenindustrie, 
- relevante (werk)ervaring hebben opgedaan, 
- een baan of traineeship hebben in events voor 2-3 dagen per week,  
- aantoonbare onderzoeksvaardigheden hebben op bachelorniveau (methoden en 

technieken van onderzoek, abstract en kritisch denkvermogen), 
- een goed onderbouwde motivatie hebben voor “event management”, 
- aantoonbare kennis van de Engelse taal. 
 

2 De studiekiezer die beschikt over een bachelorgraad op een ander terrein dan 
bovengenoemde is toelaatbaar, mits hij, naast de hierboven genoemde criteria, aantoonbaar 
voldoet aan de volgende aanvullende criteria: 
- voldoende kennis hebben van financieel management, 
- specifieke kennis hebben op het gebied van leisure/events. 

 

 Vooropleidingseisen Master International Supply Chain Management 
 
De in artikel 7.3.1 lid 1 bedoelde bacheloropleidingen zijn: 

 
- Logistics Management;  
- Logistics Engineering; 
- Een bachelor van een management of een bedrijfskundige opleiding met de nadruk op 

logistiek (bijvoorbeeld tijdens het afstuderen) of het tijdens deze opleiding hebben gevolgd 
van een logistieke minor. 
 

Een studiekiezer die in het bezit is van een andere bachelorgraad dan de hierboven genoemde kan, 
afhankelijk van het aandeel logistiek/supply chain in de vooropleiding, ook worden toegelaten. Of er 
kan worden gevraagd aanvullend cursussen te doen op het gebied van logistiek en/of supply chain 
management om toegelaten te worden. 
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Artikel 7.4 Vooropleidingseisen van de premasteropleidingen 

1 Bij de premaster Leisure and Tourism Studies dient de studiekiezer te beschikken over een 
HBO bachelorgraad, waarbij de voorkeur uit gaat naar een Bachelor op het gebied van 
Leisure of Toerisme. Na het behalen van deze premaster dient de student ook te voldoen aan 
hetgeen vermeld staat in artikel 7.3.2 lid 3 voor doorstroom naar de master. 

 
2 Bij de premaster Strategic Business Management and Marketing dient de studiekiezer 

minimaal de eerste 3 jaren van een HBO bachelor (management gerelateerd) succesvol te 
hebben afgerond. Daarnaast kunnen ook studenten uit het versnelde of verkorte traject zich 
aanmelden mits ze het gehele curriculum (met uitzondering van het afstudeerjaar) succesvol 
hebben afgerond.  

Artikel 7.5  Vergelijkbare vooropleidingseisen 

1 Het College van Bestuur kan bepalen dat een aanstaande student met een diploma dat niet 
voldoet aan de eisen, zoals bedoeld in artikel 7.3, toch wordt ingeschreven onder de 
voorwaarden dat blijkens een onderzoek in de vorm van een vastgesteld EVC traject26 wordt 
voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Deze eisen hebben betrekking op de 
kennis, inzicht en vaardigheden die kunnen zijn verworven bij de beëindiging van een 
bachelor opleiding.  

 
2 Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de in artikel 7.3 genoemde 

vooropleidingseisen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat 
tenminste gelijkwaardig is aan de genoemde vooropleidingseisen uit artikel 7.3.  
 FC&S Student Office neemt deze beslissing met mandaat van het College van Bestuur. 

3 Voor de student die wordt toegelaten op basis van het bepaalde in lid 1 of lid 2 van dit artikel, 
geldt ook de eis zoals die is opgenomen in artikel 7.6. 
 

Artikel 7.6  Studiekiezers met een vooropleiding voltooid in een niet-Nederlands 
onderwijssysteem die Engelstalig onderwijs gaan volgen 

1 De studiekiezer hoeft geen Engelse taaltoets af te leggen voor het mogen volgen van een 
Engelstalige masteropleiding bij Breda University of Applied Sciences, indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:  
- de studiekiezer, ongeacht de nationaliteit, heeft een opleiding afgerondin  één van de 

volgende landen waarbij de instructietaal Engels was: Australië, Canada (met 
uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. 

- de studiekiezer, ongeacht de nationaliteit, heeft een diploma behaald dat is opgenomen in 
de door Nuffic opgestelde diplomalijst. Hierbij is ook examen gedaan in het vak Engels 
(zie bijlage 6 voor de diplomalijst). 

 
2 De studiekiezer die niet voldoet aan de in lid 1 genoemde eisen dient, voor het mogen volgen 

van een Engelstalige masteropleiding bij Breda University of Applied Sciences, op één van de 
volgende toetsen de bijbehorende minimumscore te hebben behaald:  

 
- IELTS-toets 

De minimumscore die behaald moet worden is: 
- totaalscore   6.0 
- spreekvaardigheid  6.0 

- TOEFL-toets 
De minimumscore die behaald moet worden is: 

- internet-based (iBT) 80 
- spreekvaardigheid  20 

 
 

 
26 Momenteel is er een vastgesteld EVC traject voor de deeltijd master MMI. 
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Cambridge English Qualification resultaten (B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency).  
De minimumscore die behaald moet worden is: 

-  Totaalscore              169 
-  Spreekvaardigheid   169 
 

3 In afwijking voor het bepaalde in lid 2, gelden, voor de studiekiezer die kiest voor de Master of 
Science Leisure and Tourism Studies, de volgende minimumscores: 

 
 

- IELTS-toets 
De minimumscore die behaald moet worden is: 

- totaalscore   6.5 
- spreekvaardigheid  6.0 
- leesvaardigheid  6.0 
- schrijfvaardigheid  6.0 
- luistervaardigheid  6.0 

 
- TOEFL-toets 

De minimumscore die behaald moet worden is: 
- internet-based (iBT) 90 
- spreekvaardigheid  20 
- leesvaardigheid  20 
- schrijfvaardigheid  20 
- luistervaardigheid  20 

 
Cambridge English Qualification resultaten (B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency).  
De minimumscore die behaald moet worden is: 

-  Totaalscore              180 
- Spreekvaardigheid   169 

 

Artikel 7.7  Inschrijving 
 
1 De inschrijving moet zijn afgerond voor 1 september van het desbetreffende studiejaar. 

 
2 De student die op 1 september (nog) niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden maar in de 

loop van september wel, wordt eveneens ingeschreven per 1 september.  
 
3 In andere maanden dan september, kan inschrijving niet met terugwerkende kracht 

plaatsvinden. Daarnaast is voor een inschrijving na 1 september de nadrukkelijke 
toestemming van de academiedirecteur noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 8 Herinschrijving 
 
 
1 Iedere student dient zich jaarlijks opnieuw in te schrijven voor zijn opleiding via Studielink.  

De student krijgt een bericht via Studielink als de mogelijkheid tot inschrijving door Breda 
University of Applied Sciences geopend is. Daarnaast zal FC&S Student Office via andere 
media de student hierover informeren. 
 

2 Indien de student zich wil inschrijven voor een andere opleiding dan de opleiding waarvoor er 
in het voorgaande jaar een inschrijving bestond, gelden de bepalingen uit hoofdstuk 5. Deze 
student wordt ook wel aangeduid als switcher. 

 
3 De herinschrijving is alleen mogelijk als geen negatief bindend studieadvies is verkregen voor 

de betrokken opleiding.  
 
4 In afwijking van lid 3 is herinschrijving wel mogelijk indien wordt aangetoond dat een dergelijk 

negatief bindend studieadvies is ingetrokken of is komen te vervallen. 
 

5 Alleen verzoeken tot herinschrijving die gedaan zijn voor 1 september worden in behandeling 
genomen. 
 

6 Inschrijving kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.  
 

7 De inschrijving moet zijn afgerond voor 1 september van het desbetreffende studiejaar. Indien 
niet voldaan is aan deze eis, wordt het netwerkaccount van de student geblokkeerd en wordt 
hem de toegang tot faciliteiten van de instelling ontzegd. 

 
8 In afwijking van de bepaling in lid 7 kan met nadrukkelijke toestemming van de 

academiedirecteur worden afgeweken van deze datum. De student wordt aangeraden 
hierover advies in te winnen bij de studentendecaan van de opleiding. Voor deze student 
geldt ook het bepaalde in artikel 4.7 lid 1.  

 
9 De bepalingen met betrekking tot de betaling van het collegegeld uit hoofdstuk 4, zijn 

eveneens van toepassing. 
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Hoofdstuk 9 Aanmelding en inschrijving als extraneus 
WHW artikel 7.36 
 
 
Een persoon die wil worden ingeschreven als extraneus bij een opleiding van Breda University of 
Applied Sciences dient hiertoe toestemming te verkrijgen van de academiedirecteur van de academie 
waartoe deze opleiding behoort. Een inschrijving als extraneus geeft alleen recht op het afleggen van 
tentamens en examens van deze opleiding. 
Een extraneus betaalt examengeld. De hoogte van dit examengeld wordt door het CvB vastgesteld. 
Het examengeld dient in één termijn betaald te worden voorafgaande aan de inschrijving. 
Een extraneus heeft geen recht op restitutie van (delen van) het examengeld. 
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Hoofdstuk 10 Interne overstap gedurende het studiejaar vanuit 
een bestaande inschrijving 

 

Artikel 10.1   Interne overstap naar andere opleiding 

1 Indien een student is ingeschreven bij een opleiding bij Breda University of Applied Sciences 
en hij van mening is dat een andere CROHO opleiding beter bij hem past (of dit wordt hem 
dringend geadviseerd) heeft hij tot 30 september de mogelijkheid om naar een andere 
opleiding over te stappen. 

 
2 Voor de in lid 1 bedoelde overstap is toestemming nodig van de academiedirecteur van de 

nieuwe opleiding. De toestemming moet ook schriftelijk doorgegeven worden aan FC&S 
Student Office en Registration & Compliance. 
 

3 De overstap naar een andere CROHO opleiding is alleen mogelijk indien voldaan wordt aan 
alle eisen die gelden voor inschrijving van de nieuwe opleiding. 

 
4 Indien voor de nieuwe opleiding een hoger collegegeld geldt, dan dient het verschil naar rato 

bijbetaald te worden. Indien voor de nieuwe opleiding een lager collegegeld geldt, dan kan de 
student een verzoek indienen voor restitutie van het teveel betaalde bedrag.  

 
5 Voor de interne overstap dient de, binnen de nieuwe academie, geldende procedure te 

worden gevolgd. 
 

 

Artikel 10.2   Interne overstap naar andere opleidingsvariant 

1 Indien een student is ingeschreven bij een opleiding bij Breda University of Applied Sciences 
en hij van mening is dat een andere opleidingsvariant binnen de opleiding, waar hij is 
ingeschreven, beter bij hem past (of dit wordt hem dringend geadviseerd) heeft hij tot en met 
30 september de mogelijkheid om van opleidingsvariant te wisselen. 

 
2 Voor de in lid 1 bedoelde overstap is toestemming nodig van de opleidingscoördinator van de 

nieuwe opleidingsvariant. De toestemming moet ook schriftelijk doorgegeven worden aan 
CFA Student Office.  
 
 

3 In afwijking van lid 1, geldt voor propedeusestudent van de opleiding Tourism Management 
de overstapmogelijkheid gedurende blok 1 (oftewel voor aanvang van blok 2).   
 

4 In aanvulling op lid 1, is er voor Leisure & Events Management studenten nog een 
tweede mogelijkheid om te switchen tussen beide programma’s zonder tussenkomst 
van de examencommissie. Deze tweede mogelijkheid is in de periode tussen semester 
1 en 2 (of tussen semester 3 en 4). De student herkanst dan wel de onvoldoende 
toetsen uit semester 1 (of semester 3) in de aanvankelijk door hem gekozen taal. 

 
5 In aanvulling op lid 1, geldt voor de propedeusestudent van de opleiding Creative Business 

dat hij de mogelijkheid heeft om voor het einde van de propedeuse kenbaar te maken of hij 
vanaf het tweede jaar kiest voor het reguliere traject of voor het versnelde traject. Toelating 
tot het versnelde 3 jarige programma is alleen mogelijk met een afgeronde propedeuse, en 
VWO vooropleiding of minimaal gelijkwaardig getuigschrift. 
 

6 Een student die is geschreven bij een opleiding bij de Academy for Built Environment & 
Logistics en in de postpropedeuse wil overstappen naar een andere opleiding binnen 
hetzelfde domein (oftewel naar een andere opleiding binnen het domein Logistiek of naar 
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andere opleiding binnen het domein Built Environment) doet hiervoor een verzoek aan de 
examencommissie. Na goedkeuring stelt de examencommissie een studieplan vast. 
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Hoofdstuk 11 Weigering, intrekking en beëindiging van de 
inschrijving 

 

Artikel 11.1   Ongedaan maken van de inschrijving voor aanvang van het studiejaar 

1 Degene die zich voor een opleiding van Breda University of Applied Sciences heeft 
ingeschreven kan zijn inschrijving tot 1 september van het desbetreffende studiejaar, 
ongedaan maken.  
 

2 Een verzoek hiertoe moet voor 1 september zijn ingediend via Studielink. 
 

3 De student is bij het ongedaan maken van de inschrijving zoals in de voorgaande leden 
bedoeld, geen (deel van het) collegegeld verschuldigd. 

 

Artikel 11.2  Beëindiging van de inschrijving op verzoek van de student (gedurende het 
studiejaar) 

1 Een student die de inschrijving voor een opleiding wil beëindigen dient hiertoe een verzoek in 
via Studielink.  

 
2 Na het doorgeven van dit verzoek wordt de student verzocht te reageren op een aantal 

vragen. Breda University of Applied Sciences gebruikt de antwoorden op deze vragen ter 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  
 

3 Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving als student met ingang van de maand zoals 
aangegeven in het verzoek zoals bedoeld in lid 1, met dien verstande dat de inschrijving niet 
eerder kan worden beëindigd dan de maand volgend op de maand waarin het verzoek is 
ontvangen. 
 

4 In het geval dat een student het examen behaald heeft, wordt de inschrijving niet automatisch 
beëindigd. Indien deze student wenst te worden uitgeschreven dan geldt het bepaalde in lid 1 
en lid 3 van dit artikel. 
 

5 De student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van zijn eventuele 
studiefinanciering en het tijdig stopzetten van het studentenreisproduct27 op zijn OV-
chipkaart.  
 

6 Na het indienen van een verzoek tot beëindiging van de studie, kan de student de maand met 
ingang waarvan de inschrijving wordt beëindigd, niet meer aanpassen. 
 

7 Breda University of Applied Sciences informeert de betrokkene, Studielink en DUO over de 
beëindiging van de inschrijving. 
 

8 Indien door Breda University of Applied Sciences een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is 
afgegeven, wordt de inschrijving pas beëindigd nadat het originele BBC bij Breda University 
of Applied Sciences is ingeleverd. 
 

9 Voor de beëindiging van de inschrijving gelden eveneens de bepalingen uit artikel 4.7 lid 2 en 
lid 3. 
 
 

 
27 Voor het reizen van en naar de (stad van de) opleiding kan de student een reisproduct aanvragen bij DUO. Dit reisproduct 
dient opgeladen te worden op de persoonlijke OV-chipkaart. 
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Artikel 11.3  Weigering, intrekking, en beëindiging van de inschrijving op last van het 
College van Bestuur 

1 Het College van Bestuur weigert de inschrijving als niet voldaan is aan de eisen en 
voorwaarden die zijn opgenomen in deze regeling. 
 

2 Het College van Bestuur kan de inschrijving weigeren of intrekken, indien gegronde vrees 
bestaat dat betrokkene misbruik zal maken van de inschrijving en de daarbij behorende 
rechten door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen aard van Breda University of 
Applied Sciences. 
 

3 Het College van Bestuur kan de inschrijving voor een opleiding beëindigen of weigeren als de 
student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de 
uitoefening van één of meer beroepen waartoe hij wordt opgeleid, dan wel voor de praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening. Een dergelijk beslissing kan ook worden genomen 
op basis van een zwaarwegend advies van een examencommissie. 
 

4 Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving met ingang van de eerstvolgende maand, 
volgend op de maand waarin één van de navolgende omstandigheden heeft plaatsgevonden:  
− een bindende afwijzing (artikel 7.8b lid 5 WHW);  
− ernstige fraude. Het College van Bestuur doet dit nadat de examencommissie daartoe 

een voorstel heeft gedaan (artikel 7.12b lid 2 WHW);  
− het niet respecteren van de grondslag en doelstellingen van de instelling, mits er 

gelegenheid bestaat om de opleiding aan een andere instelling te volgen (artikel 7.37 lid 
5 en 6 WHW); 

− een na zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen tot stand gekomen, 
zwaarwegend advies van een examencommissie en/of studentendecaan, waaruit blijkt 
dat een student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van 
ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen, waartoe de door hem 
gevolgde opleiding hem opleidt (artikel 7.42a WHW);  

− het overtreden van de huisregels en ordemaatregelen van de instelling (artikel 7.57h 
WHW);  

− het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen (artikel 7.42 lid 2 en 5 WHW).  
 

5 Het College van Bestuur weigert de inschrijving indien (een deel van) het collegegeld uit één 
of meerdere voorafgaande studiejaren niet is betaald. 
 

6 Het College van Bestuur trekt de inschrijving onmiddellijk in indien blijkt dat deze heeft 
plaatsgevonden op basis van feiten die niet voldoen aan de eisen zoals genoemd in 
hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 12 Rechtsbescherming 
 

Artikel 12.1 Algemeen 

  
1 Breda University of Applied Sciences kent een toegankelijke en eenduidige faciliteit, het Loket 

Rechtsbescherming (Complaints Service Point). Dit digitale Loket is bereikbaar via de Self-
Service Desk. Een betrokkene kan online een klacht, een beroep of bezwaar indienen bij dit 
Loket.  

 
2 Onder een betrokkene, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan een medewerker, een 

student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande 
extraneus en een voormalig extraneus. 
 

3 Indien het digitale loket onvoldoende informatie biedt of in het geval van een algemene vraag 
aangaande de rechtsbescherming van een medewerker, studiekiezer of student, kan ook een 
e-mail gestuurd worden naar het Loket Rechtsbescherming via 
ComplaintsServicePoint@buas.nl. 

 

Artikel 12.2 Klacht 

1 De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt een jaar, te rekenen vanaf het moment 
waarop de gedraging waar de klacht betrekking op heeft zich heeft voorgedaan. De datum 
van ontvangst van de klacht is bepalend voor de al dan niet tijdige indiening van de klacht. 

 
2 Na indiening van de klacht, door de in artikel 12.1 lid 2 bedoelde betrokkene, bij het Loket 

Rechtsbescherming (Complaints Service Point) wordt een ontvangstbevestiging naar de 
klager gestuurd en wordt de klacht ter behandeling doorgezonden naar het verantwoordelijke 
diensthoofd, dan wel naar de desbetreffende academiedirecteur. 
 

3 De klacht wordt afgehandeld binnen zes weken na ontvangst. 
 

4 Breda University of Applied Sciences behandelt een klacht met overeenkomstige toepassing 
van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
5 Klachten met betrekking tot ongewenst gedrag kunnen worden ingediend op grond van de 

“Regeling Klachten ongewenst gedrag”. 
 
6 Misstanden, of het vermoeden daarvan, kunnen worden gemeld bij de academiedirecteur of 

het College van Bestuur op grond van de “Regeling betreffende het omgaan met een 
vermoeden van een misstand” (Klokkenluidersregeling). 

 

Artikel 12.3 Beroep 

1 Een (aanstaande) student/extraneus kan tegen beslissingen van examinatoren of 
examencommissie, dan wel het ontbreken ervan, beroep aantekenen bij het College van 
Beroep voor de Examens (WHW artikel 7.60). De beslissingen waartegen beroep kan worden 
ingediend (zie WHW artikel 7.61) betreffen beslissingen met betrekking tot: 
- het bindend negatief studieadvies,   
- het aantal behaalde studiepunten,  
- vrijstellingsverzoeken, 
- toelating tot tentamens,  
- beslissingen van examencommissies en examinatoren, 
- de toelating tot de opleiding op basis van een 21+ toets of deficiëntie-onderzoek, 
- de toelating tot masteropleidingen. 

https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=e0800f48b5c346f0908461dfa73b25fc&from=739d50d5-59ff-4a53-8df8-d8f1807c8edf
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=e0800f48b5c346f0908461dfa73b25fc&from=739d50d5-59ff-4a53-8df8-d8f1807c8edf
mailto:ComplaintsServicePoint@buas.nl
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=29663ba2e93243c09968944eb929f50a
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=c3b7b658f1ae4cb8a93ab85d23922bfd
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=c3b7b658f1ae4cb8a93ab85d23922bfd
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2 Het beroep, zoals genoemd in lid 1, dient binnen een termijn van 6 weken na datum 

beslissing te worden ingediend via het Loket Rechtsbescherming (Complaints Service Point) 
van Breda University of Applied Sciences bij het College van Beroep voor de examens. 
Alvorens de zaak in behandeling te nemen zendt dit college het beroep naar degene die de 
beslissing heeft genomen, om in overleg met de indiener van het beroep, proberen te komen 
tot een minnelijke schikking. 
De hierbij geldende procedure is opgenomen in het “Reglement van Orde CBE” van Breda 
University of Applied Sciences.  

 
3 Tegen de beslissingen van het College van Beroep voor de examens staat hoger beroep 

open bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), postbus 16137, 2500 BC 
Den Haag (www.cbho.nl). Tegen de uitspraak van het CBHO staat geen hoger beroep open. 

 

Artikel 12.4 Bezwaar 

1 Een (aanstaande) student/extraneus kan tegen beslissingen door of namens het College van 
Bestuur, dan wel het ontbreken ervan, bezwaar aantekenen bij de 
Geschillenadviescommissie. Daaronder vallen ook de beslissingen van een 
academiedirecteur. Het betreft beslissingen met betrekking tot: 
- de toelating tot de opleiding,  
- de inschrijving,  
- gedragsregels en ordemaatregelen,  
- toekenningen gebaseerd op de “Regeling Profileringsfonds”, 
- restitutie van collegegeld. 
Hierbij gaat het om beslissingen die niet vallen onder de beslissingen zoals genoemd in 
artikel 12.3 lid 1. 

 
2 Het bezwaar, zoals genoemd in lid 1, dient binnen een termijn van 6 weken na datum 

beslissing te worden ingediend via het Loket Rechtsbescherming (Complaints Service Point) 
van Breda University of Applied Sciences bij de Geschillenadviescommissie. Deze commissie 
gaat na of partijen tot een minnelijke schikking kunnen komen. Indien een minnelijke 
schikking niet mogelijk blijkt, brengt de Geschillenadviescommissie advies uit aan het College 
van Bestuur over het bezwaar. Het College van Bestuur beslist vervolgens op het bezwaar. 
Deze bezwaarprocedure staat vermeld in de “Regeling Geschillenadviescommissie”. 

 
3 Tegen de beslissingen van het College van Bestuur, op basis van het advies van de 

Geschillenadviescommissie, staat hoger beroep open bij het College van Beroep voor het 
Hoger Onderwijs (CBHO), postbus 16137, 2500 BC Den Haag (www.cbho.nl). Tegen de 
uitspraak van het CBHO staat geen hoger beroep open. 

 
 
 
 
 
 
  

https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=e0800f48b5c346f0908461dfa73b25fc&from=739d50d5-59ff-4a53-8df8-d8f1807c8edf
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=5a01b94c01564c799ec6027d04724c89
http://www.cbho.nl/
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=sspTile&unid=434cce5862ab4780aa0c45316239c5dd&from=2ed96376-b39e-48ca-acaf-9ba42a7f34a4
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=e0800f48b5c346f0908461dfa73b25fc&from=739d50d5-59ff-4a53-8df8-d8f1807c8edf
https://buas.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=29b01a1564704219adbdc26b00449af3
http://www.cbho.nl/


Regeling aanmelding en inschrijving 2023-2024  41 

 Selection procedure bachelor’s programmes 
 
This appendix addresses the rules for applying for degree programmes with a selection procedure: 

1 Creative Media and Game Technologies  
2 Hotel Management 
3 Creative Business 

 
1  Creative Media and Game Technologies  
 
For enrolment in this degree programme, Breda University of Applied Sciences can select candidates 
(because of the special feature of small-scale and intensive education). After applying for the 
programme via Studielink the 1st of May at the latest, the prospective student receives an ID code 
(student number) from the institute.  
 

Application procedure for students with a diploma 
 from a Dutch educational institution 

 
Step 1  
Enrol via Studielink - The application and enrolment portal for study programmes in Dutch 
higher education 
Once you have made an enrolment in Studielink, you will receive an e-mail from Breda University of 
Applied Sciences with hyperlinks of the different variations in Microsoft Teams. 
You can track the status of your application on your personal Studielink page. 
Step 2 
CMGT Selection procedure  



Regeling aanmelding en inschrijving 2023-2024  42 

Application procedure for students with a diploma  
from a NON-Dutch educational institution 

 
Step 1  
Enrol via Studielink - The application and enrolment portal for study programmes in Dutch 
higher education  
Once you have made an enrolment in Studielink, you will receive an e-mail from Breda University of 
Applied Sciences with a hyperlink to the online application portal <My Online Application> (Osiris 
Aanmeld). Instructions on how to log-in and steps to take, are included in the email.   
You can track the status of your application on your personal Studielink page and in the progress 
overview in <My Online Application> 
 
Step 2 
Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences 
In <My Online Application> you will be requested to:  

a) Upload your application documents, namely:  
• CV (in English),  
• Copy of your ID card - passport 
• Secondary school diploma including list of grades (and translation in case these 

documents are not in one of the following languages: English, French, German or 
Dutch) or your most recent list of grades if you have not obtained your diploma yet. 

 
As soon as the Educational and English language requirements have (conditionally) been approved 
and the personal details have been verified, you will receive an invitation with hyperlinks of the 
different variations in Microsoft Teams to take part in Step 3: CMGT Selection procedure.  
 
General information preselection and selection moments  
 
Preselection is based on a submitted assignment and portfolio per discipline and is graded with 
yes/no. Based upon a review of their portfolio assignment it will be decided if the applicant is invited 
for an interview. We strongly suggest applicants to apply as soon as they can to be able to finish the 
portfolio assignment in time. 

If the follow-up steps have been finalised before 10 January prospective students can choose from 
both the early (February) or the late (June) live assessment moments. If the follow-up steps have 
been finalised after 10 January, but before the 15th of May, applicants can choose only the late (June) 
live assessment moment. 

The outcome of the interview will be shared within 10 working days after it took place and can be 
either ‘selected’, ‘waiting list’ or ‘not selected’. Participating in one of the early interview moments will 
make sure the applicant can secure a spot early and/or will be able to plan their next steps. The final 
deadline for delivering the portfolio assignment is the 10th of May, with a final round of interviews end 
of May. 
 
The prospective student will be informed no later than 20 June whether she/he is selected for this 
degree programme or not. 
 
In order to secure the special feature small-scale and intensive education, no more than 180 students 
will be selected. 
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CMGT Selection Procedure: Portfolio Assignment, Interview, and Criteria 
 
The assignments per variation (listed below) are mandatory unless your portfolio clearly demonstrates 
all areas the assignment covers. The specific assignments are given when you access the 
assessment website. 

a. Programming 
b. Design and Production 
c. Visual Arts  

 
1. Variation Assignment/Tests and/or Portfolio 

 
2. Pre-Selection 

a. Preliminary assessment will be based on the quality of the submitted assignment 
b. Applicants that pass the pre-selection will be invited for an interview. 

 
3. Interview-Assessment weighting per discipline and question guidelines 

a. Motivation (DP: 20%, VA: 15%, PR: 15%) 
i. We provide small-scale and intensive education. This means that we expect 

a 40 hours per week commitment to your study, strong teamwork, 
engagement in regular (1-on-1) feedback sessions, the ability to study 
independently, an interest in extra-curricular activities and a proactive 
attitude. Do you fit this profile? Explain why.  

ii. How much time did you spend on the assignment? 
iii. How did you prepare? What learning resources did you use? 

b. Communication (DP: 20%, VA: 15%, PR: 15%) 
i. Ask them to explain their assignment  
ii. Is the applicant proficient in English? 
iii. Can the applicant answer our questions clearly and concisely? 

c. Reflection (DP: 20%, VA: 10%, PR: 10%) 
i. What aspect of the assignment of the game did you like the most? 
ii. What did you learn from making the assignment? 
iii. What would you improve if you had more time? 

d. Portfolio + assignment – Skills & Knowledge (DP: 40%, VA: 60%, PR: 60%) 
i. Quality of the assignment 
ii. Examples of your best work 
iii. Skills and knowledge you already have (including previous education) 

 

Interview assessment will be based on delivery, any additional work shown and questions to assess 
suitability for the programme. 

Selecting students 

Pre-selection applicants will get a simple yes or no reply. Interviewed applicants will be assessed 
based on the above criteria and ranked. For each two intake moments the cut-off point per discipline 
will be discussed based on quality and yearly department quotas of applicants. 
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2  Hotel Management 
One of the aims of Breda University of Applied Sciences is to recruit enthusiastic, motivated and 
qualified students from the Netherlands and abroad for its inspiring Hotel Management programme! 
Over the years we have been able to successfully attract and select students originating from a large 
variety of countries. We strongly believe that our programme benefits from bringing together students 
and staff from different cultural backgrounds. 
  
Application 
Additional requirements as referred to in article 7.26 WHW are applicable for enrolling in this study 
programme. The academy is allowed to select all its students. You can apply the 1st of May at the 
latest. 
 
Selection Criteria 
Besides the formal admission requirements, there are several selection criteria. First and foremost, we 
are looking for intrinsically motivated individuals. Potential students that have affinity with the hospitality 
industry and/or proven work experience in this industry. Other selection criteria include personal 
qualities such as: analytical skills, understanding of commercial matters, social intelligence, service-
oriented attitude, innovative mindset, communication skills, independence and entrepreneurial spirit. In 
addition to this, applicants must demonstrate proficiency in English. We will also discuss the level of the 
one of the following second foreign languages (German, French or Spanish). Please note that we 
reserve the right to select only those candidates we think will be likely to succeed based on the selection 
criteria. 
 
Selection elements and selection criteria  
 

 Intrinsic 
Motivation 

Affinity with 
Hospitality 

Personal 
Qualities 

English 

Curriculum Vitae X X X X 
Motivation letter X X X X 
NOA assessment X  X X 
Personal Pitch X X X X 
Selection interview X X X X 
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Application procedure for students with a diploma  
from a Dutch educational institution 

 
The application procedure consists of four steps: 

 
1 Enrol via Studielink, the national administration system for higher education in the 

Netherlands; 
2 Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences; 
3 Take part in the selection day on campus; 
4 Complete the registration; payment of tuition fee (when the student has been selected). 

 
 
Step 1 
Enrol via Studielink - The application and enrolment portal for study programmes in Dutch 
higher education  
When you meet the formal admission requirements for the programme, you will receive an e-mail from 
Breda University of Applied Sciences with a hyperlink to their online application portal <My Online 
Application> (Osiris Aanmeld). Instructions on how to log-in and steps to take, are included in the email.   
You can track the status of your application on your personal Studielink page and in the progress 
overview in <My Online Application> 
 
Step 2 
Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences 
In <My Online Application> you will be requested to:  

a) Upload your application documents, namely:  
• CV (in English),  
• Motivation letter in English,  
• Secondary school diploma including list of grades or your most recent list of grades if 

you have not obtained your diploma yet.  
b) Select an available date to participate in one of the selection days 

 
After submitting your application package, no later than 1 May, you will be invited to a selection day at 
BUas campus. Please note that the invitation is only send when your application package is complete! 
Along with this invitation, you will receive log-in details to: 

c) Complete an online Assessment test (NOA)  
d) Complete an online English test.  

 
You will be asked to do both tests at home before the selection day. Furthermore, you are asked to:  

e) Prepare a personal ‘pitch’ for the selection interview 
 
 
Step 3  
Take part in the selection day on campus (face-to-face); 
The selection day consists of several parts: 

a) Introduction to BUas Hotel Management programme; 
b) Speed dating: opportunity to ask questions to lecturers, students, coaches and/or team          

members from our in-school training company ‘Sibelicious’. 
 

c) Selection interview  
• You will start with a personal pitch in which you have the chance to introduce 

yourself, 
• The results of the English test and personality test will be discussed;  
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• An interview with the selection committee in which e.g. your motivation, (international) 
hospitality experience and personal traits and characteristics are discussed. 

d) Tour of the building / Campus 
 
 
Step 4 
Complete your registration; payment of tuition fee (when you have been selected). 
Within 2 weeks after the selection day, you will be notified whether or not you have been accepted to 
the programme. In order to complete your registration, you need to confirm your digital authorization 
or pay your tuition fee. 
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Application procedure for students with a diploma  
from a NON-Dutch educational institution 

 
The application procedure consists of four steps: 

 
1 Enrol via Studielink, the national administration system for higher education in the 

Netherlands; 
2 Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences; 
3 Wait for the selection outcome: your documents will be assessed - the selection procedure; 
4 Complete the registration; payment of tuition fee; (when the student has been selected). 

 
 
Step 1  
Enrol via Studielink - The application and enrolment portal for study programmes in Dutch 
higher education  
When you meet the formal admission requirements for the programme, you will receive an e-mail from 
Breda University of Applied Sciences with a hyperlink to their online application portal <My Online 
Application> (Osiris Aanmeld). Instructions on how to log-in and steps to take, are included in the email.   
You can track the status of your application on your personal Studielink page and in the progress 
overview in <My Online Application> 
 
Step 2 
Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences 
In <My Online Application> you will be requested to:  

b) Upload your application documents, namely:  
• CV (in English),  
• Motivation letter in English,  
• Copy of your ID card – passport, 
• Secondary school diploma including list of grades (and translation in case these 

documents are not in one of the following languages: English, French, German or 
Dutch) or your most recent list of grades if you have not obtained your diploma yet, 

• You will be requested to upload a personal video message, to convince us that you 
are the right candidate for the programme (selection procedure). The video should be 
English spoken, representative and no longer than 4 minutes. You are free to choose 
your own structure and content, but please have a close look at the criteria that we 
use to assess the quality of your video application. If BUas would like to have more 
information about your application they could invite you to take a skype interview as 
well. 
 

As soon as the application package is complete (the documents are screened for eligibility, the 
educational background, and the language proficiency (English), the video message will be assessed 
by the academy. 
 
Step 3  
Wait for the selection outcome: your documents will be assessed - the selection procedure 
We would like to invite you to introduce yourself and to share your motivation for studying at our 
University by means of an application video.  
Selection criteria 
Besides the formal admission requirements, there are several selection criteria. First and foremost, 
we are looking for intrinsically motivated individuals. Potential students that have affinity with the 
hospitality industry and/or proven work experience in this industry. Other selection criteria include 
personal qualities such as: analytical skills, understanding of commercial matters, social intelligence, 



Regeling aanmelding en inschrijving 2023-2024  48 

service-oriented attitude, innovative mindset, communication skills, independence and entrepreneurial 
spirit. In addition to this, applicants must demonstrate proficiency in English.  
Topics that could be discussed in the video message:  
 

Your motivation:  
Why did you choose to study in the Netherlands, what are your reasons for choosing our university and why hotel 
management?  
What can you tell us about the content of the education at the Academy for Hotel & Facility? 
Prior developed knowledge and skills:  
What (work)experience in hospitality have you gained? Have you been working or studying abroad?  
Tell us about your previous education (about the level and the course), language, skills, experience in group work and 
presentations.  
Strong points / development points: 
What do you want to develop further and what do you need to improve?  
Miscellaneous: 
Are you financially able to study in the Netherlands? Do you need a study Visa? 
Have you thought about alternatives (plan B) in case you will not get accepted and what are these alternatives? 

 
Step 4 
Complete your registration; payment of tuition fee (when you have been selected). 
Within 2 weeks after the selection day, you will be notified whether or not you have been accepted to 
the programme. In order to complete your registration, you need to confirm your digital authorization or 
pay your tuition fee. 
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Creative Business 
For enrolment in this degree programme, Breda University of Applied Sciences is allowed to select 
candidates because of the special feature small-scale and intensive education. After applying for the 
programme via Studielink (the application and enrolment portal for study programmes in Dutch higher 
education), the 1st of May at the latest, the prospective student receives an ID code (student number) 
from the institute.  
 
Application procedure 
 
For students with a diploma from a Dutch educational institution:  
 

After application for the programme via Studielink, the prospective student receives an email 
from the institute within one week containing a hyperlink to the selection website (also 
referred to as assessment website). This email also gives instructions about login details and 
follow-up steps. 
All these follow-up steps will need to be finalised before 10 January or by 15 May at the latest. 
Everybody who has finalised the full online part of the assessment can choose their live 
selection moment in the date picker (datumprikker) on the assessment website. 
If the follow-up steps have been finalised before 10 January, prospective students can choose 
both the early (February) and the late live assessment moments (May/June). If the follow-up 
steps have been finalised after 10 January, they can choose only the late live assessment 
moments (May/June). 
Prospective students who have participated in the early live assessment moment and have 
obtained a high total score will be selected. Prospective students who have obtained a 
medium high score will be placed on a waiting list.  
 

For students with a diploma from a NON-Dutch educational institution:  
 

Step 1: Enrol via Studielink  
Once you made an enrolment for this programme in Studielink, you will receive an e-mail from 
Breda University of Applied Sciences with a hyperlink to the online application portal <My Online 
Application> (Osiris Aanmeld). Instructions on how to log-in and steps to take, are included in 
the email.   
You can track the status of your application on your personal Studielink page and in the 
progress overview in <My Online Application> 
 
Step 2: Apply via the Online application portal of Breda University of Applied Sciences 
In <My Online Application> you will be requested to:  

c) Upload your application documents, namely:  
• CV in English,  
• Motivation letter in English,  
• Copy of your ID card – passport, 
• Secondary school diploma including list of grades (and translation in case 

these documents are not in one of the following languages: English, French, 
German or Dutch) or your most recent list of grades if you have not obtained 
your diploma yet, 

• English test results. 
 
 
Selection procedure for all prospective students 
 
Selection criteria   
The prospective student will be assigned the following tests and assignments: 
1: application letter (online) 
2: résumé (online) 
3: study skills test (online) 
4: previous knowledge test (online) 
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5: selection interview (at Breda University of Applied Sciences or via TEAMS) 
 
English language proficiency will be weighed in all the above parts. 
Each of the parts is given a score; on the basis of the total score, it will be decided on whether to 
admit the prospective student or not. A low score for one of the parts may be the decisive factor for 
rejecting a prospective student. 
 
Assignments and criteria are stated below: 
1   Application letter 
The application letter will be assessed on certain elements and points will be awarded per element. 
These elements are: 

- Completeness of the letter (max. 10 points) 
- English language proficiency (max. 20 points) 
- The candidate formulates a clear motivation for choosing Creative Business. We provide 

small-scale and intensive education. This means that we expect a 40 hours per week 
commitment to your study, strong teamwork, engagement in regular (1-on-1) feedback 
sessions, the ability to study independently, an interest in extra-curricular activities and a 
proactive attitude. The candidate explains why they fit this profile. (max. 20 points)  

- The candidate appears to have formed a good picture of the industry (max. 20 points) 
- The structure of the letter (20 points) 
- A logical connection with activities carried out in the past (10 points) 

 
2   Résumé 
The résumé will be assessed on the aspects given below. The prospective student can score on 
either work experience or degree programme. 

- general experience (max. 20 points) 
- work experience (max. 20 points) 
- creativity (AV/web/music, etc.) (max. 20 points) 
- computer skills (max. 20 points) 
- other matters that cannot be related to the above points (max. 20 points) 

 
3   Study skills test 
The study skills test consists of a questionnaire relating to general higher professional education 
skills:  

- intrinsic goal orientation 
- extrinsic goal orientation 
- task value 
- self-check 
- self-effectivity for learning 
- fear of testing 
- cognitive learning strategies 
- learning management strategies 

 
The prospective student indicates what he thinks about various statements on a 7-point scale 
ranging from ‘totally disagree’ to ‘totally agree’. The final result is placed on a 1 to 10 scale. 
If a prospective student has a low score for certain components, a study coach may provide support 
during his studies. If the score is low in the entire questionnaire, it may be decided not to admit the 
prospective student. The results will always be considered in the light of other tests and assignments.  

 
4   Previous knowledge test 
The previous knowledge test is an online multiple-choice test asking questions (on a basic level) 
about the various subjects dealt with in the programme. The test is administered online and is 
assessed on a 1 to 10 scale. 
 
5   Interview 
As a final component, prospective students that have completed assignments 1 through 4 will be 
invited for an interview. 
 
The following matters will be discussed during the interview: 

- why Breda University of Applied Sciences? 



Regeling aanmelding en inschrijving 2023-2024  51 

- why Creative Business? 
- orientation (Open Day/Orientation Day) 
- questions about developments in the media industry 
- questions about expectations of the degree programme 
- questions to form a picture of the profession 

 
Points for assessment: 

- motivation  (max. 20 points) 
- professional image  (max. 20 points) 
- communication skills and presentation (max. 20 points) 
- image of the degree programme (max. 20 points) 
-  English proficiency (max. 20 points) 

 
All the results obtained will be collected and translated into a 100-point scale. 
 
In order to secure the special feature small-scale and intensive education, a maximum number of 
students will be selected.  
 
The prospective student will be informed no later than 1 July  whether he is selected for this degree 
programme or not. 
 

 



 
 Studiekeuzeactiviteiten voor bacheloropleiding (inclusief Associate degree)   

HBO/WO- (bachelor)opleiding Studiekeuzeactiviteit Deadline aanmelding 
 Alle studiekeuzeactiviteiten zijn verplicht, tenzij anders 

weergegeven 
 

 
B Tourism Management 
 
Ad Tourism Management 
 
B Leisure & Events Management 
 
B Facility Management 
 
B Built Environment 
 
B Logistics Management 
 
B Logistics Engineering 
 
B Applied Data Science & Artificial Intelligence 
 

 
 
 
Studiekeuzeactiviteiten: 
 
- invullen online zelfreflectie vragenlijst (vooraf) 28 +  
deelname aan matching day 

of 
- invullen online zelfreflectie vragenlijst (vooraf) 2828 + 
licht huiswerk (bijv. artikel lezen, kennisclip bekijken)  + 
online matching day 

 
 
 
 
 
Deadline aanmelding: 1 mei 2023 

 
B Creative Business 
 
B Hotel Management 
 
B Creative Media and Game Technologies 
 

 
 
 
Selectieprocedure (zie bijlage 1) 

 
 
Deadline aanmelding: 1 mei 2023 
Uitslag selectie: uiterlijk medio juni 2023 

 
B Tourism 

 
- Online matching29 
- Individueel gesprek (niet verplicht) 
 

 
Deadline aanmelding: 1 mei 2023 
Aanmelden bij Wageningen University 

 
B Leisure Studies30 
 

- Motivatiebrief  
- Kennismakingsdag (niet verplicht)31 
- Meeloopdagen (niet verplicht, op verzoek) 
- Individueel gesprek (niet verplicht, op verzoek) 

 
Advies: aanmelden uiterlijk 1 mei 2023 
Aanmelden na 1 mei is mogelijk32 

 
28 Het online assessment heeft betrekking op persoons- en achtergrondkenmerken, competenties, Engels (afhankelijk van (voor)opleiding), interesses en voorbereiding op het proefstuderen/de matchingsdag. 
29 Voor actuele informatie zie de website van Wageningen University (www.wur.nl). 
30 Opleiding staat in het CROHO geregistreerd als Bachelor Vrijetijdwetenschappen. 
31 Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding (maar ook voor studenten voor wie het niet mogelijk is naar de kennismakingsdag te komen) kan de kennismakingsdag vervangen worden door een gesprek via 
telefoon/skype. 
32 Studiekeuzeactiviteiten bij aanmelding na 1 mei: een motivatiebrief (verplicht) en een individueel gesprek (in Breda of via telefoon/skype [niet verplicht]). 
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 Nadere vooropleidingseisen HAVO en VWO (WHW artikel 7.25) 2022-2023 
 
HBO/WO (bachelor) 
programma 

HAVO profiel VWO profiel    
N&T N&G E&M C&M N&T N&G E&M C&M    

B Tourism 
Management √ √ √ econ of 

m&o of be √ √ √ econ of 
m&o of be    

Ad Tourism 
Management √ √ √ econ of 

m&o of be √ √ √ √ 
   

B Leisure & Events 
Management √ √ √ econ of 

m&o of be √ √ √ econ of 
m&o of be    

B Hotel Management 2e mvt 2e mvt 2e mvt 
econ of 

m&o of be 
2e mvt 2e mvt 2e mvt √ 

   

B Facility 
Management33 √ √ √ √ √ √ √ √ 

   
B Built Environment √ √ √ Ө √ √ √ wisA of 

wisB   
√ toelaatbaar 

B Logistics 
Management 

econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be √ 

(econ of 
m&o of 

be)+(wisA 
of wisB) 

econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be √ econ of 

m&o of be 

 

ϴ niet toelaatbaar 

B Logistics Engineering √ √ √ Ө √ √ √ Ө  econ economie 
B Creative Business √ √ √ √ √ √ √ √  m&o management & organisatie 
B Creative Media & 
Game Technologies √ √ √ wisA of 

wisB  √ √ √ √ 
 

be bedrijfseconomie 

B Tourism nvt nvt nvt nvt √ √ √ √  wisA wiskunde A 
B Leisure Studies¹ nvt nvt nvt nvt √ √ √ √  wisB wiskunde B 
B Applied Data Science 
& Artificial Intelligence √ √ √ wisA of 

wisB  √ √ √ wisA of 
wisB   

2e mvt 
tweede moderne vreemde 
taal 

 
33 Hoewel er geen extra vakeisen meer zijn, gaat het je zeker helpen als je economie, management & organisatie of bedrijfseconomie in je pakket hebt. 



 

 Toelatingseisen tot verkort 3-jarig HBO programma  
 

Bacheloropleidingen Tourism Management, Leisure & Events Management, Hotel Management 
en Creative Business 
Voor de bacheloropleidingen Tourism Management, Leisure & Events Management, Hotel 
Management en Creative Business wordt in samenwerking met De Rooi Pannen een maatwerktraject 
voor havisten aangeboden. Deze studenten kunnen na het behalen van het MBO diploma, in het 
verkorte programma binnen de bijbehorende opleiding, instromen.  
 
Ook andere Havisten met een MBO-4 diploma Horeca Ondernemer Manager kunnen in aanmerking 
komen voor het 3 jarige traject bij Hotel Management. De studiekiezer dient echter wel deel te nemen 
aan de selectieprocedure, zie hiervoor de informatie op de website van Breda University of Applied 
Sciences.  
 
Bacheloropleidingen Academy for Built Environment & Logistics  
Bij de Academy for Built Environment & Logistics kan de  studiekiezer met een afgeronde MBO 
opleiding (niveau 4) welke aansluit op de HBO bacheloropleiding in aanmerking komen voor een 
verkort programma.34 Op basis van de MBO opleiding kan de studiekiezer vrijstellingen krijgen.  
De bacheloropleiding wordt daardoor verkort naar drie jaar. 
Wel is het verplicht om in het jaar voorafgaande aan de inschrijving deel te nemen aan het 
doorstroomtraject MBO-HBO. 
 
HBO opleidingen zonder verkort programma 
De opleiding Creative Media and Game Technologies, de opleiding Applied Data Science & Artificial 
Intelligence, de opleiding Facility Management en de Associate degree opleiding Tourism 
Management bieden geen verkort programma aan voor de studiekiezer met een afgeronde MBO 
opleiding. 
  

 
34 Voor informatie over deze verkorte HBO programma’s zie de website van Breda University of Applied Sciences 
(www.buas.nl) 

https://www.buas.nl/opleidingen/hotel-management#tab-three-year-tracks
https://edubuas.sharepoint.com/sites/RAI-Admin/Shared%20Documents/Admin/RAI%202021-2022/Definitief/www.buas.nl
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 Toelatingsonderzoeken  
  
 
HBO/WO- (bachelor)opleiding Deficiëntietoets HAVO/VWO 21+ plus toets 

  Kosten: afhankelijk van aanbieder toets Kosten: 150 euro 

    Data: 2 februari, 6 april en 25 mei 
2023 

B Tourism Management mogelijk (extern) 
voor (bedrijfs)economie of M&O35 mogelijk 

Ad Tourism Management mogelijk (extern) 
voor (bedrijfs)economie of M&O mogelijk 

B Leisure & Events Management mogelijk (extern) 
voor (bedrijfs)economie of M&O mogelijk 

B Hotel Management 
mogelijk (extern) 
- voor (bedrijfs)economie of M&O 
- voor de 2e moderne vreemde taal36 

mogelijk 

B Facility Management 
mogelijk (extern) 
- voor (bedrijfs)economie of M&O 

- voor wiskunde 
mogelijk 

B Built Environment mogelijk37 
 geen extra kosten mogelijk 

B Logistics Management mogelijk 
geen extra kosten mogelijk 

B Logistics Engineering mogelijk 
geen extra kosten mogelijk 

B Creative Business niet mogelijk mogelijk 

B Creative Media and Game 
Technologies niet mogelijk mogelijk 

B Applied Data Science & Artificial 
Intelligence niet mogelijk mogelijk 

B Tourism mogelijk38 
geen extra kosten niet mogelijk 

B Leisure Studies39 niet mogelijk beperkt mogelijk40 

   
 

 
35 De aanmelder kan een deficiëntie zelfstandig wegwerken via externe aanbieders. Geldt voor B Tourism Management, Ad 
Tourism Management, B Leisure & Events Management, B Hotel Management, en B Facility Management. Zie voor meer 
informatie en alternatieve mogelijkheden: https://www.buas.nl/opleidingen/deficienties-wegwerken. 
36 2e moderne vreemde taal (mvt) via taalinstituut – zie procedure op website van Breda University of Applied Sciences: 
https://www.buas.nl/documents/language-requirements. 
37 Toetsmoment is op afspraak met de studentendecaan van de desbetreffende academie. Geldt ook voor B Logistics 
Management en B Logistics Engineering.  
38 Voor meer informatie zie www.wur.nl. 
39 Deze bachelor staat in het CROHO geregistreerd onder de naam Vrijetijdwetenschappen. 
40 In individuele gevallen wordt beoordeeld of een toets wordt aangeboden. 

https://www.buas.nl/opleidingen/deficienties-wegwerken
http://www.wur.nl/
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 Nuffic diplomalijst 
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 Intake procedures master’s programmes41 
 
General information about the application procedure 
 
The application procedure consists of the following steps: 

- Step 1: Enrol via Studielink 
- Step 2: Apply via My Online Application, the online application portal of BUas 
- Step 3: Take part in the intake procedure of the master programme 
- Step 4: Complete the enrolment; payment of tuition fee 

 
Step 1 Enrol via Studielink 
After applying for the programme via Studielink, the prospective student receives an ID code (student 
number) from the institute. Once BUas has received the Studielink enrolment, the applicant will 
receive an e-mail inviting to follow up on their Studielink enrolment by applying in My online 
application.  
 
Step 2 Apply via My Online Application, the online application portal of BUas 
In My online application the applicant will be requested to answer additional questions and to upload 
the application documents;  

- ID 
- The bachelor documents including transcript of records or a transcript of records with the 

latest results / overview in case the bachelor’s diploma is not yet obtained 
- Proof of English (if applicable, check website) 
- CV 
- Motivation letter 
- A programme specific assignment (for more details see the intake procedure) 

 
Once the admissions officer has checked the educational background of the applicant and the 
prospective student (conditionally) meets the educational and English language requirements, the 
academy will continue with the application and the selection procedure.  
 
Step 3 Take part in the intake procedure of the master programme 
Each master uses its own specific intake criteria, see below.  
 
Step 4: Completes the enrolment; payment of tuition fee 
In order to complete your enrolment, make sure you have uploaded all the final documents (in case of 
conditional admission). Furthermore, you need to confirm your digital authorisation or pay your tuition 
fee. More information about payment of tuition fee. 
 
Information about the intake procedure of the master’s programmes 
Breda University of Applied Sciences offers the following master’s programmes: 
1 Master Game Technology 
2 Master Media Innovation (regular and executive programme) 
3 Master Tourism Destination Management 
4 Master Sustainable Outdoor Hospitality Management 
5 Master International Supply Chain Management 
6 Master Strategic Events Management 
7 Master Imagineering 
8 Master Leisure and Tourism Studies (academic master) 
 
The intake procedure of each master is described in this appendix.  
  
  

 
41 This information is only available in English. 

https://www.buas.nl/en/payment-information
https://www.buas.nl/payment-information
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1 Master Game Technology 
 
Selection criteria  
The prospective student will be assigned the following tests and assignments: 
1: Motivation letter  
2: CV/Résumé and diploma(s) 
3: Portfolio (part of CV) 
4: Programme specific assignment: Literature review  
5: Selection interview (at Breda University of Applied Sciences or via Teams) 
 
The first four items have been handed via My online Application. 
 
Where points 1 and 3 are basic requirements, points 2, 4 and 5 are given a score; on the basis of the 
total score, it will be decided on whether to admit the prospective student or not. A low score, i.e., less 
than 10 points received for the literature review or interview may be the decisive factor for rejecting a 
prospective student, regardless of the total score obtained. 
  
Assignments and criteria are stated below. 
 
1 Motivation letter (required element, no score) 
The application letter will be assessed on motivation and proficiency in the field of study. 
 
2  Résumé and diploma(s) (required element, 25 points) 
The résumé will be assessed on the experience of the applicant in the field of study, including the 
obtained bachelor’s diploma(s). If the applicant has a CMGT diploma and/or relevant work 
experience, 25 points are awarded. 
 
3  Portfolio (required element, no score) 
The portfolio will be assessed on the quality and quantity of the previous work of the applicant in the 
field of study. 
 
4 Programme specific assignment: Literature review (50 points in total) 
Literature reviews will be assessed according to the following 5 criteria (each 10 points):: 

● Review is clear and focussed (or can be altered to meet this requirement). 
● Reviewed topic is relevant, it tries to find solutions for current or future development 

challenges. 
● Evidence of fundamental skills and knowledge in area of research is presented. 
● Subject fits with expertise available within the games programme or ADE research. 
● Subject shows interest and support from industry partner. 

 
5 Interview (25 points) 
As a final component, prospective students that have completed assignments 1 through 4 (with a 
minimum of 35 points on these steps, up to 55) will be invited for an interview. This interview is 
between the prospective student and 2 members of the Master Game Technology staff.  
 
The following matters will be discussed during the interview: 

● Why Breda University of Applied Sciences?  
● Why Master Game Technology? 
● Orientation (Open Day/Orientation Day). 
● Questions about developments in the game industry. 
● Questions about expectations of the study programme. 
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Example intake scoring: 
 

Master Game 
Technology application 
scoring matrix 

CMGT Applicant 
with strong 
proposal 

CMGT Applicant 
with weak 
proposal 

BA with strong 
proposal 

BA with weak 
proposal 

CMGT/Work experience 
score (stage 2) 

25 25 0 0 

Literature review score 
(stage 4) 

40-50 10-30 40-50 10-30 

2+4 sum score 65-75 35-55 40-50 10-30 

Action Accepted without 
interview 

Interview Interview Rejected 
without 
interview 

Intake interview (stage 5)  10-25 10-25  

Final score  45-80 50-75  

Action  Accepted if score 
above 55  

Accepted if 
score above 55 

 

 
 
General information 
 
Three intake rounds 
There are 3 intake rounds: The first being in February in order to allow for scholarship applications 
next to regular and international applicants. The second round is in June, allowing for soon to 
graduate applicants of the academic year. And the final third application in August, allowing for late 
submissions. In each round, all applications from that period are gathered and reviewed.  
 
Notification of admittance 
Students will be notified whether they are admitted to the programme or will be invited for an interview 
within 2 weeks of the respective rounds review date.  
In the case of an interview, the applicant will be informed whether they are admitted to the programme 
within 5 working days after the intake interview. 
 
Minimum scores for admittance 
All results obtained will be collected and translated into a 100-point scale. Applicants that score above 
55 points will be informed they are admitted to the programme. If the applicant fails to reach 35 points 
before the interview stage the applicant is rejected. If the applicant completes the interview but does 
not score above the 55 points required for admission, the applicant is rejected.  
 
Is there a maximum number of students? 
Yes, in line with the apprentice-mentor model within the Master Game Technology programme, a 
limited amount of 28 students can be admitted to the programme. 
 
Procedure in case of more suitable students 
BUas will create a waiting list once the maximum of 28 placements is reached. If places fall free, 
whatever the reason, candidates on the waiting list will be allowed into the master in chronological 
order.  
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2 Master Media Innovation 
 
The selection process within the Master Media Innovation can, broadly, be separated into two phases; 
an initial selection phase (which follows the student office checks for eligibility and relies upon 
submission of written documentation) and an intake interview (conducted in person, or remotely, as a 
follow-up to the initial selection phase for promising candidates). The same selection process is used 
by both the full-time and the part-time variants of the programme. If the written material submitted 
indicates that the prospective student may potentially be suitable for the master's programme, they 
will receive an invitation for an intake interview.  
 
Initial selection 
The following items, handed via My online Application, will be used for the intake procedure:  

1. Motivation letter  
2. CV/Résumé  
3. Programme specific assignment: Written intake assignment 

 
The items, and the manner in which they are assessed, are detailed below: 
 
1. Motivation letter 
The motivation letter allows the prospective student to express their reasons for applying to the 
programme. This document is assessed against the following criteria:  
 

Criteria 0 POINTS 5 POINTS 10 POINTS 
MOTIVATION 

LETTER 
  

Expression 
  

Failure to provide lucid 
rationale for application. 
Writing contains a large 
number of errors with regard to 
grammar, spelling, and tense.  

Reasonably clear rationale for 
application. Writing contains 
some errors with regard to 
grammar, spelling, and tense.  

Extremely lucid 
motivation. Writing free 
from all but the most 
minor errors with regard 
to grammar, spelling, and 
tense.  

MOTIVATION 
LETTER 

  
Content 

  

Structure and discussion often 
relatively incoherent. Lack of 
clarity regarding the applicant’s 
media interest. 

Structure and discussion 
generally clear. The media 
interests of the applicant are 
generally clear. 

Structure and discussion 
clear and persuasive. The 
media interests of the 
applicant are extremely 
clear. 

 
2. CV/Résumé 
The CV/résumé lists the educational and work-related experience of the prospective student and is 
assessed and is assessed against the following criteria: 
 

Criteria 0 POINTS 5 POINTS 10 POINTS 
RESUME/CV 

  
Relevance of 

Degree 

Degree demonstrates no clear 
relation to either media or 
innovation (for example, BA 
Ethnobotany, or BA 
Contemporary Circus with 
Physical Theatre). 

Degree demonstrates a 
tangential connection to media 
and/or innovation but is not 
directly related to either (for 
example, BA Education Studies, 
or BA Art). 
  

Degree demonstrates a 
direct relation to media 
and/or innovation (BA 
Media Studies, or BA 
Journalism). 

RESUME/CV 
  

Media 
Experience 

  

No experience of working 
within the media industry, 
either on a paid or a voluntary 
basis.  

Minor experience of working 
within the media industry, 
either on a paid or a voluntary 
basis. 

Clear experience of 
working within the media 
industry, either on a paid 
or voluntary basis.  

RESUME/CV 
  

Media Interest 
  

No clear indication of an 
interest in media with regard to 
hobbies, skills, interests, etc. 

Some indication of an interest 
in media with regard to 
hobbies, skills, interests, etc. 

Clear, strong, indication of 
an interest in media with 
regard to hobbies, skills, 
interests, etc. 
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3. Programme specific assignment: Written intake assignment 
The written intake assignment asks students to write an argumentative essay, in formal English with 
APA style citation and referencing, based upon one of three provided statements (which they can 
choose to argue either for or against). The prospective student is assessed against the following 
criteria: 
 

Criteria 0 POINTS 5 POINTS 10 POINTS 
WRITTEN 

ASSIGNMENT 
  

Word Count 
  

Over or under the required 
word count by more than 75 
words. 

Over or under the required 
word count by less than 75 
words. 

Within the required word 
count. 

WRITTEN 
ASSIGNMENT 

  
Academic Form 

Grammatical conventions not 
followed through the 
document, numerous lapses 
into informal English and a high 
level of spelling errors that, in 
places, may have interfered 
with the comprehensibility of 
the document. Document 
poorly formatted and 
structured throughout. 
Inconsistencies in tense and 
perspective 

While there may have been 
minor errors, the document 
followed normal conventions of 
spelling and grammar 
throughout with only minor 
lapses in formal English. Errors 
did not significantly interfere 
with the comprehensibility of 
the document. Document 
generally well formatted and 
structured throughout. Only 
the most minor inconsistencies 
in tense and perspective. 
  

Levels of formal English to 
an academic standard 
and, essentially, free of 
any but the most minor of 
errors. Document 
extremely well formatted, 
presented and structured. 
No inconsistencies 
presented within either 
use of tense or 
perspective. 

WRITTEN 
ASSIGNMENT 

  
Use of APA 
citation and 
referencing 

Failure to follow APA style and 
conventions. References in 
bibliography that are not cited 
in text or references cited in 
text that are not in bibliography 
(at least three). Mistakes (at 
least ten) in bibliography, 
including references out of 
alphabetical order, incomplete 
reference information, 
incorrect identification of 
sources, incorrect sequence 
within individual references, 
and mistakes in convention. 

Generally followed APA style 
and conventions with a few 
minor errors. No more than 
two cases of references not 
being cited or citations not 
being references. No more than 
five minor mistakes in 
bibliography. Reference list was 
in alphabetical order, complete 
reference information was 
provided, and only minor 
mistakes in convention were 
present such as a misplaced 
comma or incorrect use of italic 
text. 

Consistently followed APA 
style and conventions 
with no errors. All 
citations in text were 
present in the 
bibliography and vice 
versa. Bibliography was 
correctly formatted and 
contained no more than 
two minor errors. 

WRITTEN 
ASSIGNMENT 

  
Clarity and 
Structure 

The text does not answer the 
essay question. It loses its point 
in tangential discussions and it 
remains ultimately 
inconclusive. The logical steps 
of the argumentation do not 
follow one another but are 
disconnected, the text is non-
hierarchical and hard to 
embrace as a systematic piece - 
the red thread, or the line of 
reasoning presented. The 
answer is often unclear and is 
difficult for the reader to follow 
and reconstruct its logics. It 
lacks a clear introduction - body 
- conclusion structure.  

The essay elaborates on the 
original question and answers it 
in a satisfactory manner - it is a 
well-reasoned and argued 
conclusion. Despite some minor 
problems with its 
argumentation flows logically 
from its premises to its 
conclusions.  The order of the 
proposed topics and elements - 
introduction, body, conclusion - 
that constitute the author’s 
reasoning is efficient and easy 
to follow for the reader. The 
text is well supported and does 
not spread itself thin treating 
secondary topics or losing sight 
of the task of answering the 
question.  

The text answers the 
essay question in full with 
the presentation of well-
structured arguments and 
examples. The order of its 
arguments is logical and 
rhetorically efficient. The 
essay is fully satisfactory 
and is of a level expected 
of a student arriving onto 
a master’s degree.  



 

Regeling aanmelding en inschrijving    62 
 

  
WRITTEN 

ASSIGNMENT 
  

Use of literature 

The use of literature does not 
demonstrate the balanced and 
critical attitude towards 
academic sources themselves 
(or the capability to make intra-
disciplinary connections) that 
would be expected of a 
potential Masters’ student.  

The essay contains critically 
reflections on literature as well 
as connections among different 
sources that meaningfully 
support the presented 
arguments in a manner that 
would be expected of a 
potential Masters’ student. 

In their text, the applicant 
not only makes 
substantial and 
meaningful use of 
literature and theoretical 
insights, but is able to 
criticize, connect and 
extend them in order to 
formulate an academic 
answer to the essay 
question that goes 
beyond the expected 
level of academic literacy 
and critical thinking 
expected of a potential 
Masters’ student. 
 

 
Students who score 55 points or higher within the initial selection are invited to the intake interview, 
details of which can be found below. In both cases the aim is to inform the students within five working 
days of the decision. 
 
Intake Interview 
The intake interview is typically conducted in-person for prospective students who are residents of the 
Netherlands and via phone/Skype for prospective students who reside outside the Netherlands. It allows 
the institute to assess prospective students and is assessed against the following criteria: 
 

Criteria 0 POINTS 10 POINTS 20 POINTS 
  

Media 
Awareness 

The applicant is unable to talk 
confidently regarding the 
media industry and/or 
demonstrates a lack of general 
media awareness regarding 
recent developments. 

The applicant demonstrates a 
reasonable level of knowledge 
regarding the media industry 
and a good level of awareness 
with regard to recent 
developments.  
  

The applicant has a high 
level of media awareness 
and knowledge and is in 
touch with the latest 
media development. 

 
Critical Thinking 

The applicant is unable to 
clearly demonstrate the ability 
to think critically about the 
topics discussed.  

The applicant is generally able 
to demonstrate the ability to 
think critically about the topics 
discussed. 

The applicant 
demonstrates an 
extremely high level of 
critically thinking about 
the topics discussed. 

  
Lucidity of 
Response 

  

The applicant is unable to 
construct logical argumentation 
or is unable to give voice to 
their logic due to issues with 
their spoken English. 
  

The applicant is able to 
construct logical argumentation 
and is generally able to give 
voice to their logic without any 
issues relating to their spoken 
English. 
  

The applicant is able to 
construct highly logical 
argumentation and is 
easily able to give voice to 
their logic without any 
issues relating to their 
spoken English. 
  

 
Reflection 

  

The applicant is unable to 
reflect upon the questions 
asked and/or their own work; 
or is unable to reflect in a 
substantive manner due to 
issues with spoken English or 
English comprehension.  

The applicant is able to reflect 
upon the questions asked 
and/or their own work; or is 
able to reflect in a generally 
substantive manner without 
issues with their spoken English 
or English comprehension.  

The applicant is able to 
offer valuable reflection 
upon the questions asked 
and/or their own work. 
They are able to reflect in 
a highly substantive 
manner without any 
issues with their spoken 
English or English 
comprehension.  
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Motivation 

  

The applicant is unable to 
elucidate upon their motivation 
to join the programme even 
when asked. 

The applicant is able to offer, 
when prompted, additional 
information on their motivation 
to join the programme. 

The applicant 
demonstrates a strong 
motivation to join the 
programme and is able to 
elucidate without the 
need for prompting.  

 
In addition, prospective students are given the opportunity to ask questions relating to the content, 
structure, and demands of the programme in order to be fully informed. Prospective students need to 
score 60 points or higher in the intake interview in order to be admitted to the programme. 
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Executive program (on the basis of prior qualifications) 
 
1 General  
1 The board of examiners may in certain cases admit applicants on the basis of prior 

qualifications. This exclusively concerns admission of executives into the Master Media 
Innovation programme – applicants who have already been operating in the professional 
field for a considerable period of time. Prior qualifications are emphatically taken into 
consideration in this process. 

 
2 Applicants firstly undergo the standard Master Media Innovation application process; going 

through an initial selection process and an intake interview.  
 
3 Applicants who pass the intake interview may then file an appeal to be admitted to the 

programme based on recognition of prior learning (RPL) will be required to hand in a 
documented portfolio to the coordinator of the master’s programme, after which he will 
submit it to the board of examiners for assessment. 

 
4 The board of examiners will decide on the candidate’s admissibility and notify the applicant 

of its decision in writing within 12 working days. 
 
5  With a view to the starting date of 1 February of any academic year, applicants for the 

Master Media innovation degree programme who request to attend the programme on the 
grounds of prior qualifications (EVCs) need to submit their well-founded written request 
including all underlying documents before 15 January of the same academic year. 
Requests submitted after that date to Breda University of Applied Sciences will not be dealt 
with. 

 
2 Competency domains  
In order to properly assess the applicant’s admissibility based on prior quality, the board of 
examiners has defined five competency domains within which the applicant has to demonstrate his 
relevant work experience in his portfolio. These five competency domains for the Master Media 
Innovation are: 

 
a Research 

The applicant demonstrates in his portfolio that he has skills at a bachelor’s level in setting 
up a simple research project with regard to concepts, products, and/or corporate 
developments, and completing this project adequately as well as deriving useful 
recommendations from it.  
This basically entails: 
• Defining research objectives, formulating the research question, selecting the 

appropriate research methods for this question, executing the research, and derive 
recommendations and conclusions from it, all this in the appropriate manner. 

• The applicant has demonstrable analytical skills. 
 

b Management 
The applicant has demonstrable skills at a bachelor’s level in directing people, processes, a 
department and/or a company. 
 
 
This basically entails: 
• The applicant is able to develop project plans, to manage and evaluate projects, and 

to produce professional project reports. 
• The applicant is able to operate in a multidisciplinary team, fulfil a directive role in this 

process, and communicate about this with senior officers in a professional manner. 
• The applicant is able to initiate quality improvements, implement them, and to 

evaluate the ensuing change processes. 
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c Communication 
The applicant is able to cooperate with others in a professional setting at bachelor’s 
level and contribute to the development of the objectives and setup of the 
organisation. 
This basically entails:  
• The applicant is able to communicate efficiently, on all levels, in the working language 

(usually in English or Dutch). This concerns formulating plans and memorandums, 
supplying information, advice, broadening the level of support, and explaining and 
communicating decisions. 

• The applicant is able to build networking relationships and maintain these 
successfully, with various stakeholders. 

 
d Self-management 

The applicant is able to continue his professional development, take the initiative, 
and act independently and flexibly. 
This basically entails: 
• The applicant is capable of reflecting on and taking responsibility for his own actions. 
• The applicant displays ethical-professional behaviour towards others. 
• The applicant keeps an eye on national and international developments in his 

professional field. 
 

e Experience in business / media / technology 
Apart from the above-mentioned competency domains, applicants may have acquired 
experience in one or more of the three key areas in which the Master Media Innovation 
operates. It is important to incorporate all relevant experience in the portfolio. 

 
In the assessment of portfolios, applicants with a harmonious competency profile are preferred; 
applicants should have acquired demonstrable experience in competency domains a through d. 
Experience in competency domain e is recommended. 

 
3 Portfolio with supporting evidence 
To enable proper assessment, the portfolio must meet the following requirements: 
• Contain a description of the applicant’s relevant experience in all above-mentioned 

competency domains at bachelor’s level, within all previous and current employment. 
• Contain a description of the way in which the experience relates to the key areas of the 

Master Media Innovation. 
• The entire document comprises at least 3 A4 pages, and max. 5 A4 pages (Times New 

Roman, 12 pt, line spacing 1). 
• Contain a letter of recommendation from one’s employer, and/or someone from applicant’s 

immediate professional environment. The purpose of this letter is to substantiate the 
applicant’s relevant experience and to demonstrate that the applicant is employed and 
experienced in the prescribed key areas and competency domains of this master’s 
programme, at the required hbo (higher professional education) level. 

 
General information 
Notification of admittance 
Within five working days following the intake interview, prospective students are informed whether or 
not they are admitted to the programme. 
 
Is there a maximum number of students? 
No, not applicable. 
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3 Master Tourism Destination Management 
 
The management of the program will use the following documents / conversations for the selection 
process: 
1: Motivation letter  
2: CV/Résumé and diploma(s) 
3: Programme specific assignment: An independent Reference check 
4: Selection interview(s) (via Teams) 
 
The first three items have been handed via My online Application. 
 
Assignments and criteria are stated below. 
 
1 Motivation letter 
The application letter will be assessed on motivation and proficiency in the field of study, but also on 
the structure and style of the letter. 
 
2  CV/Résumé and diploma(s) 
The résumé will be assessed on the experience of the applicant in the field of study, amongst others 
the committee member will have a look at:  

• the obtained bachelor’s diploma(s); 
• the work/internship experience;  
• international/intercultural experience; 
• proficiency in English; 
• participation in any additional activities and or travel experiences. 

 
3  Programme specific assignment:  An independent Reference check 
Each applicant will propose the names of two referees42 who will receive a form on the following 
items: research skills, cross cultural communication skills, English proficiency skills, academic writing 
skills. 
 
4 Selection interview 
As a final component, prospective students that have completed assignments 1 through 3 will be 
invited for a first orientation interview and in case the results of this interview are sufficient or in doubt, 
they will be invited for a final interview. In case of insufficiency, a letter of rejection will be sent. 
 
The following matters will be discussed during the interview: 

● Why Breda University of Applied Sciences?  
● Why Master Tourism Destination Management? 
● Orientation to this program 
● Questions about expectations of the study programme. Future ambitions. Motivation. Their 

link to Tourism. 
● Questions about experiences with group work 
● Questions about their research experience 
● Questions about their international/intercultural experiences 
● Questions about their educational and work experiences 
● Question about their experience with Academic writing skills 
● Sharing information on the content and workload of the programme 
● Testing the English-speaking skills and communication skills in general 

 
Based on the above-mentioned documents the students will be assessed on the uploaded documents 
(Written) and based on the intake interview(s) (Oral). This will be graded sufficient or insufficient on 3 
items, according to the schedule. 
  

• Research skills  
this is a combination of the independent reference check, research skills shown in motivation 
letter and resume and based on additional questions during the intake interview. 

 
42 At least one Academic or business e-mail address 
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• International and Tourism experience   
this can be international and tourism experience for example in education – internships – 
exchange – work experience shown in the resume and motivation letter and based on 
additional questions during the intake interview. 

• Motivation  
why a master’s degree, why Tourism Destination Management, personal motivation, proactive 
attitude, experience with and open for group work, openminded, eager etc. based on written 
documents and oral conversation(s). 

 
 

 Written documents Oral conversation Final conclusion 
Research skills SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 
International- and 
Tourism experience 

SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 

Motivation SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 
 
 
To be accepted to the programme the applicant needs to meet the following results: 

• 3x Sufficient in the Final Conclusion 
 
The 6 sub results of the Written and Oral part will be marked sufficient or insufficient: 

• all sufficient = Acceptance  
1 out of 6 Insufficient = Discussion Case 
2 out of 6 Insufficient = Rejection 
 
In case of “2 out of 3” insufficient regarding the written documents, students will not be invited 
for the intake interview(s) 
 

• In case of a Discussion Case, additional information will be requested to come to a Final 
conclusion. This could be for example the thesis from the bachelor’s degree, references, or 
an extra explanation/motivation. 

 
 
General information 
The procedure will take approximately 2 to 3 weeks, starting from the moment the applicant has 
uploaded all requested documents and the management of the master programme has been informed 
by the student office department assuming that the applicant (conditionally) meets the educational 
and English language requirements and the referees have uploaded the requested information. 
 
Notification of admittance 
The final letters of acceptance or rejection will be sent within max. 5 working days after the final 
interview or after having received all requested information.  
 
Is there a maximum number of students? 
No, not applicable. 
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4 Master Sustainable Outdoor Hospitality Management  
 
The management of the program will use the following documents / conversations for the selection 
process: 
1: Motivation letter  
2: CV/Résumé and diploma(s) 
3: Programme specific assignment: An independent Reference check 
4: Selection interview(s) (via Teams) 
 
The first three items have been handed via My online Application. 
 
Assignments and criteria are stated below. 
 
1 Motivation letter 
The application letter will be assessed on motivation and proficiency in the field of study, but also on 
the structure and style of the letter. 
 
2  CV/Résumé and diploma(s) 
The résumé will be assessed on the experience of the applicant in the field of study, amongst others 
the committee member will have a look at:  

• the obtained bachelor’s diploma(s); 
• the work/internship experience;  
• international/intercultural experience; 
• proficiency in English; 
• participation in any additional activities and or travel experiences. 

 
3  Programme specific assignment:  An independent Reference check 
Each applicant will propose the names of two referees43 who will receive a form on the following 
items: research skills, cross cultural communication skills, English proficiency skills, academic writing 
skills. 
 
4 Selection interview 
As a final component, prospective students that have completed assignments 1 through 3 will be 
invited for a first orientation interview and in case the results of this interview are sufficient or in doubt, 
they will be invited for a final interview. In case of insufficiency, a letter of rejection will be sent. 
 
The following matters will be discussed during the interview: 

● Why this triple degree Master Sustainably Outdoor Hospitality Management? 
● Orientation to this program 
● Questions about expectations of the study programme. Future ambitions. Motivation. Their 

link to Camp Resorts. 
● Questions about experiences with group work 
● Questions about their research experience 
● Questions about their international/intercultural experiences 
● Questions about their educational and work experiences 
● Question about their experience with Academic writing skills 
● Sharing information on the content and workload of the programme 
● Testing the English-speaking skills and communication skills in general 

 
Based on the above-mentioned documents the students will be assessed on the uploaded documents 
(Written) and based on the intake interview(s) (Oral). This will be graded sufficient or insufficient on 3 
items, according to the schedule. 
  

• Research skills  
this is a combination of the independent reference check, research skills shown in motivation 
letter and resume and based on additional questions during the intake interview. 

• International and Tourism/Camp Resort experience   
this can be international and camp resort/ tourism experience for example in education – 

 
43 At least one Academic or business e-mail address 
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internships – exchange – work experience shown in the resume and motivation letter and 
based on additional questions during the intake interview. 

• Motivation  
why a master’s degree, why Sustainable Outdoor Hospitality Management, personal 
motivation, proactive attitude, experience with and open for group work, openminded, eager 
etc. based on written documents and oral conversation(s). 

 
 

 Written documents Oral conversation Final conclusion 
References and 
research skills 

SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 

International- and 
Camp Resort/Tourism 
experience 

SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 

Motivation SUF / INSUF SUF / INSUF SUF 
 
 
To be accepted to the programme the applicant needs to meet the following results: 

• 3x Sufficient in the Final Conclusion 
 
The 6 sub results of the Written and Oral part will be marked sufficient or insufficient: 

• all sufficient = Acceptance  
1 out of 6 Insufficient = Discussion Case 
2 out of 6 Insufficient = Rejection 
 
In case of “2 out of 3” insufficient regarding the written documents, students will not be invited 
for the intake interview(s) 
 

• In case of a Discussion Case, additional information will be requested to come to a Final 
conclusion. This could be for example the thesis from the bachelor’s degree, references, or 
an extra explanation/motivation. 

 
 
General information 
The procedure will take approximately 2 to 3 weeks, starting from the moment the applicant has 
uploaded all requested documents and the management of the master programme (in charge of the 
intake process) has been informed by the student office department assuming that the applicant 
(conditionally) meets the educational and English language requirements and the referees have 
uploaded the requested information. 
 
Notification of admittance 
The final letters of acceptance or rejection will be sent within max. 5 working days after the final 
interview or after having received all requested information.  
 
Is there a maximum number of students? 
No, not applicable. 
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5 Master International Supply Chain Management 
 

Selection criteria 
The following selection criteria are applicable44:  
 Motivation letter with CV including references. Based on that, interviews are held in which will be 

tested if there is a match in terms of personal affinity with supply chain management, 
professional experience (internships, jobs,..) in the field of logistics and supply chain, motivation 
for the master and competences that meet the characteristics and demands of the master. 

 Educational career: for instance, participation in talent programmes or honours programmes or 
other extra-curricular activities in the post-propaedeutic phase.  

 Weighted average score of the post-propaedeutic phase of the previous bachelor education. 
 Assessment of study guide documentation of the previously received bachelor programme on 

Management Accounting and Finance, and on Mathematics, Statistics and Operations Research. 
 

The items above have been handed via My online Application. 
In total 65 points are required for passing the selection criteria. This can be obtained as follows: 
 

Selection criteria Score (converted to) Dutch marking system Weight 
Personal affinity with supply chain 
management 

1 (min) -10 (max) 15% 

Professional experience (internships, 
jobs,..) 

1 (min) -10 (max) 15% 

Motivation 1 (min) -10 (max) 15% 
Competencies (related to the master) 1 (min) -10 (max) 15% 
Educational career (honours/talent 
programme or other distinctions) 

1 (min) -10 (max) 10% 

Prior Study Programme on Management 
Accounting & Finance 

1 (min) -10 (max) 10% 

Prior Study Programme on Management 
Mathematics, Statistics and Operations 
Research 

1 (min) -10 (max) 10% 

Weighted average score post-propaedeutic 
phase 

< 6,0 = 0  
6,0 – 6,9 = 4 
7,0 – 8,0 = 7 
> 8,0 = 10 

10% 

 
General information 
Minimum scores for admittance 
In total 65 points are required for passing the selection criteria. 
 
Notification of admittance  
Within three working days following the intake interview, prospective students are informed whether or 
not they are admitted to the programme. 
 
Is there a maximum number of students? 
Yes, a maximum of 40 students. 
 
  

 
44 If applicable, the results of master programmes are included as well. 
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Procedure in case of more suitable students 
BUas will create a waiting list once the maximum of 40 placements is reached. If places fall free, 
whatever the reason, candidates on the waiting list will be allowed into the master in chronological 
order45.  
  

 
45 The date on which a student hands in the application package via My online Application determines the sequence on the 
waiting list. 
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6 Master Strategic Events Management 
 
The intake procedure within the Master Strategic Events Management consists of two phases; an 
initial selection phase in which the handed in documents are assessed and an intake interview 
(conducted in person, or remotely, as a follow-up to the initial selection phase for promising 
candidates). 
 
Phase 1: Initial selection  
The following items, handed via My online Application, will be used for the intake procedure: 
1. CV/Résumé   
2. Motivation letter   
3. Programme specific assignment: intake questions 
These items will be assessed on the following points:  
 

 
 

- ± + 

Previous education No relevant bachelor’s 
degree 

A similar bachelor’s degree 
(see right column) 

A bachelor’s degree in 
leisure, events, tourism, 
sports, hotel, facility, culture, 
business or economics 

Relevant experience  No experience in the events 
industry 

A few years of work 
experience in another field / 
Has done internships in the 
events industry within the 
bachelor programme 

A few years of work 
experience in the events 
industry 

Motivation (drive & vision 
on own development)  

Poor motivation for ‘Events 
Management’ 

Motivation for ‘Events 
Management’ is not 
sufficiently founded 

A well-founded motivation 
for ‘Events Management’ 

Research Has no research skills Has some experience in 
research but not proven to 
be at a bachelor level 

Can prove to have research 
skills at a bachelor level 

Others (i.e. relevant skills, 
hobbies or interests) 

Extra credits can be earned here 

 
Besides the items mentioned above the following point should also be included in the motivation 
letter. These will be used as input for the intake interview. 

1. Current/ future job (needed for the duration of the programme) 
2. Vision on the events industry  
• Students with a negative (-) score on previous education are already rejected by Student Office 

so they will not be invited for an intake interview.  
• Students with at least three positive scores on the first four elements will be invited for an intake 

interview. 
 
Phase 2: Pitch and intake interview 
The intake interview is typically conducted in-person for prospective students who are residents of the 
Netherlands and via phone/Skype for prospective students who reside outside the Netherlands.  
The intake session consists of both a short pitch and an intake interview.  
An industry representative will be invited to join the pitch and intake interviews in an advisory role.  
 
The pitch and intake interview allows the institute to assess prospective students and to determine 
whether they are able to adequately demonstrate:  
1) Having a job in the events industry. In case they do not have a job yet: show they put effort in 

finding one. 
2) Awareness and vision on developments in the events industry. 
3) Relevant experience in the events industry. 
4) Capability for reflection and critical thinking required by a master’s programme. 
5) Ability to elucidate upon their motivation for joining the programme  
6) Satisfactory levels of English communication skills 
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The intake assessment panel discuss each student’s documentation portfolio (CV, motivation letter 
and intake questions) as well as performance during the pitch and intake interview to make the final 
decision. 
The final decision is based upon the approval of the submitted documentation and the performance 
during the pitch and interview. 
 
 
Mandatory 
Being employed in the events industry (job or traineeship) for the duration of the programme. This job 
should start 1 September at the latest. 
 
General information 
Minimum scores for admittance 
To be admitted to the programme, candidates must have a sufficient score on all 6 points mentioned 
above.  
 
Notification of admittance  
After the interview, the candidate will be informed within three weeks whether he or she is allowed 
into the master programme.  
If the student is allowed into the programme, the applicant will receive an official admission letter. 
 
Within three weeks following the intake interview, prospective students are informed whether or not 
they are admitted to the programme. 
 
Is there a maximum number of students? 
Yes, a maximum of 25 students. 
 
Procedure in case of more suitable students 
BUas will create a waiting list once the maximum of 25 placements is reached. If places fall free, 
whatever the reason, candidates on the waiting list will be allowed into the master in chronological 
order.  
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7 Master Imagineering 
 
 
The following items, handed via My online Application, will be used for the intake procedure: 
1. CV/Résumé   
2. Motivation letter   
3. Programme specific assignment: intake questions 
 
 
Intake interview  
Prospective students will be invited for an intake interview to determine if they meet the relevant 
criteria and determine if they are sufficiently motivated, have sufficient perseverance, and if their 
personal circumstances are of such a nature that it can be expected they will contribute to completing 
a master’s programme.  
The following subjects will be dealt with during the intake interview: 

• previous education 
• (international) experience (studies, work, exchange, other purpose) 
• Prior research experience 
• interests 
• motivation 
• personal profile 
• communication/collaboration skills 
• creativity and innovation 
• the 5 meta-competencies of the Master Imagineering: Transparency, Reflection, Inspiration, 

Appreciation and Leadership (TRIAL) 
 
The Programme coordinator discusses each student’s documentation portfolio (CV, motivation letter 
and intake questions) as well as performance during the intake interview in order to make the final 
decision. 
The final decision is based upon the approval of the documentation by Student office and the 
performance during the interview where the following elements are scored: 

- motivation – 40 points 
- personal profile in relation to the Master Imagineering context and content – 40 points 
- competencies and skills – 20 points 

A candidate can receive a maximum of 100 points, whereby 55 and above are sufficient for him/her to 
be admitted. 
 
General information 
Notification of admittance  
Within five working days after the intake interview the student is informed whether he or she is 
admitted to the programme. 
 
If not approved: the applicant will be turned down and may be referred to a pre-master’s or another 
master’s programme at Breda University of Applied Sciences  
 
If decisive intake interview is positive: the applicant will receive an official admission letter. 
 
Is there a maximum number of students? 
No, not applicable. 
  



 

Regeling aanmelding en inschrijving    75 
 

8 Master Leisure and Tourism Studies (academic master) 
 
 
The following items, handed via My online Application, will be used for the intake procedure: 
 
1: Diploma(s) and curriculum vitae  
2: English test (if applicable) 
3: Motivation letter 
4: Programme specific assignment: Intake assignment Master Leisure and Tourism Studies 
 
Assignments and criteria are stated below. 
 
1 Diploma(s) and curriculum vitae 
The curriculum vitae will be assessed on the experience of the applicant in the field of study, including 
the obtained bachelor’s diploma(s). 
 
2 English test scores 
See the website for English language requirements. 
 
3 Motivation letter 
The application letter will be assessed on motivation and proficiency in the field of study. 
 
4  Programme specific assignment: Intake assignment 
The intake assignment will be assessed on evidence of fundamental skills and knowledge in the area 
of quantitative and qualitative academic research methods, theoretical knowledge in the area of 
leisure and tourism studies (obtained in an academic bachelor’s programme), and academic skills in 
reading and writing. Therefore, the assignment contains three questions related to the knowledge and 
skills necessary to smoothly follow the academic master programme. These questions are: 
 

a. Could you please attach a summary of your bachelor thesis, including the main 
research question, objectives, relevance’s, theoretical framework, methods and 
techniques used, results, and conclusion/discussion (‘research cycle’)? In case you 
haven’t finished your bachelor thesis yet, could you please already give a provisional 
summary? In case writing a bachelor thesis wasn’t an obliged course of your 
academic bachelor programme, in which other course(s) did you execute the whole 
research cycle (including defining a main research question, objectives, relevance, 
theoretical framework, methods and techniques used, results, and 
conclusion/discussion)? Please, attach a summary of this course in which you 
describe the components of the executed research cycle. 

 
b. What kind of qualitative and/or quantitative research methods have you used in your 

academic bachelor programme study process? Are your familiar and can you work 
with SPSS? 

 
c. Which academic knowledge do you have about/of Leisure and Tourism Studies? 

 
Most important criterion to enter the academic master’s program is that the prospective student can 
work with the statistical program SPSS and has practical skills to perform advanced analyses in this 
program (see a, b + diploma). A second criterion is that the prospective student has obtained 
academic knowledge of related field(s) of study, such as leisure, tourism, culture, events, media, 
sports, communication, creativity and urban development (see a, c +diploma), in his academic 
bachelor’s programme. A third criterion is that the prospective student has (sufficient) skills in 
academic reading and writing (e.g. a thesis, paper, essay). 
 
Based on evidence collected in step 3 and 4, in particular related to the three criteria described 
before, the programme director of the academic Premaster and Master Leisure and Tourism Studies 
will decide to welcome the applicant in the master’s programme. Sometimes a prospective master 
student is advised to take notice of additional readings and/or research methods before the start of 
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the academic master’s programme. It is also possible that a prospective student is advised to follow 
first the premaster’s programme to remove more serious deficiencies in knowledge and skills.  

General information 
Premaster’s programme 
A student who has passed the premaster’s programme is not obligated to follow the intake procedure. 
For this student, the conditions to enter the academic master’s programme are mentioned in the 
Application and Enrolment Regulations. 
 

Notification of admittance  
Within five working days following the intake assessment, prospective students are informed whether 
or not they are admitted to the programme. 
 
Is there a maximum number of students? 
No, not applicable. 
 



 

 Overzicht extra studiekosten 
Onderstaande bedragen zijn indicatief 

 

 

 B Creative 
Business

B Creative 
Media and 

Game 
Technologies

B Leisure & 
Events 

Management

B Leisure 
Studies*

B Tourism 
Management

B Tourism AD Tourism 
Management

B Hotel 
Management

B Facility 
Management

B Logistics 
Management

B Logistics 
Engineering

B Built 
Environment

Introductie 135** 135** 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Boeken 500 /p.jr. 50-200 500 /p.jr. 400 /p.jr. +/- 450/p.jr. jr.1:+/-350
jr.2 en 3: 75

jr.1:+/-600
jr.2:+/-200 550 1ste jr.

andere jaren PM
550 1st jr

andere jaren PM

jr1 400-500
jr2 250-300
j3 50-100

jr4 100-150

jr1 400-500
jr2 250-300
j3 50-100

jr4 100-150

jr1 50-100
jr2 50-100
jr3 40-80
jr4 40-80

Laptop
600-750 750-1.000 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 750-1000

Overige 
leermiddelen

235 /p.jr.
(software)

50-150/p.jr.
(software) 100 1st yr

 

40
(licentiekosten 

DISK)

57
(Sibelicous

uniform)

57
(Sibelicous

uniform)
0-75****

Studiereis/excursie
1.900 (optioneel, 

alleen indien 
buitenlandse reis in 

jr. 2)

afhankelijk van 
intern. placement/ 

exchange

400 (optioneel als 
student mee gaat op 
studiereis bij BSc LS) 

400 (optioneel als 
student mee gaat 
op studiereis in jr. 

2) 

jr. 1.: 0 - 600
jr. 2: +/-1.200

1.200-1.500 
2de jr.

jr.1: 0-600 
jr.2: PM

440 1ste jr.
440 2de jr.
350 3de jr.

440 1ste jr.
440 2de jr.
350 3de jr.

100 1ste jr.
400-450 2de jr.

100 1ste jr.
400-450 2de jr.

BE (NL): 100 1ste 
jr; 300-350 2de jr 
BE (ENG): 400 

1ste jr; 400 2de jr

Praktijkkosten
jr.1: 30 

(bedrijfsbezoek) 
jr.2: 240 (veldwerk)

30 
(bedrijfsbezoek) 180 1ste jr.*** 180 1ste jr.***  

* Deze bachelor staat in het CROHO geregistreerd onder de naam Vrijetijdwetenschappen.
** De introductie bij de opleidingen CB en CMGT is niet verplicht.
*** Hieronder vallen faciliteiten van het leerbedrijf (Sibelicous) en de Food & Beverage componenten van het curriculum, zoals  bijvoorbeeld een messenset.
**** Afhankelijk van specialisatie

 M Game 
Techology

 M Media 
Innovation

Premaster 
Leisure and 

Tourism 
Studies

M
 Leisure 

and 
Tourism 
Studies

M 
Imagineering

M 
Strategic 
Events 

Management

Premaster 
Stategic 

Business and 
Marketing

M 
Tourism 

Destination 
Management

Introductie n.v.t. n.v.t. 135 100 n.v.t. n.v.t. n.v.t +/-100

Boeken n.v.t. 50 250 250 320 300 300 150

Laptop 2.000 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750 600-750

Overige 
leermiddelen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t.

Studiereis/excursie n.v.t. 150
400 (optineel als 

student mee gaat op 
studiereis bij BSc LS) 

400 (optineel als 
student mee gaat 
op studiereis bij 

BSc LS) 

Studiereis ongeveer  
2.000 n.v.t. n.v.t

+/-2.000 (excl. 
Accomodatie en 
verblijfskosten)

Academy for Games 
& Media

Academy for Leisure & Events Academy for Tourism Academy for 
Built Environment 

& Logistics

Academy for Games 
& Media

Academy for Leisure 
& Events

n.v.t.

Academy for Tourism Academy for Hotel 
& Facility

Academy for Built Environment 
& Logistics

M 
International 

Supply Chain Management

n.v.t.

700

600-750

n.v.t.
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