
Recht op toelating



Iedereen die wil en kan studeren is welkom bij Albeda. Bij ons kun je je het hele 

jaar aanmelden voor een opleiding. Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, dan heb 

je recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze. Natuurlijk moet je dan 

wel voldoen aan de toelatingseisen. Ook moet je meedoen met de verplichte 

intake-activiteiten.

 

Er zijn dus drie voorwaarden voor jouw toelating. Je wordt geplaatst op de 

opleiding van jouw keuze:

1.  Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt.

2.   Als je voldoet aan de toelatingseisen.

 Op de website van Albeda kun je lezen welke toelatingseisen er zijn voor 

iedere opleiding.

3.   Als je meedoet met de verplichte intake-activiteiten.

 Elke opleiding heeft verplichte intake-activiteiten. Op de website van 

Albeda kun je lezen welke intake-activiteiten verplicht zijn voor de opleiding 

van jouw keuze. Deze staan ook in de uitnodiging voor de intake, die je 

ontvangt na je aanmelding.

 

Aanmelding na 1 april

Ook na 1 april ben je welkom bij Albeda. We kijken dan of er nog plaats is op 

de opleiding van jouw keuze en of je voldoet aan de toelatingseisen. Natuurlijk 

moet je meedoen met de verplichte intake-activiteiten. Kun je niet geplaatst 

worden op de opleiding van jouw keuze, dan begeleiden we je bij het kiezen 

van een andere opleiding die bij je past.

 

Meer informatie

Voor sommige opleidingen geldt dat er een maximum aantal plaatsen is 

(numerus fixus). Ook kunnen er bij een opleiding aanvullende eisen gelden, 

bijvoorbeeld fysieke of creatieve eisen. Deze informatie vind je bij de 

opleidingen op de website van Albeda.

 

Voor algemene informatie over toelatingsrecht kun je contact opnemen met 

het Studie info punt van Albeda.

•  Bel: 010 290 10 20

•  Mail: albeda@albeda.nl

•  Kom langs: Rosestraat 1101, 3071 AL Rotterdam

 

Op onze website vind je onder de zoekterm 

‘toelatingsrecht’ meer informatie.
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