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Onderdelen Toelatingsonderzoek 21+ voor start in september 2023 
 

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar* of ouder, dan kun je een 
capaciteitenonderzoek aanvragen. Dit onderzoek (via Aob Compaz) geeft inzicht in jouw leervermogen. Uit welke onderdelen dit 
capaciteitenonderzoek bestaat, verschilt per opleiding (zie toelichting kolom 3). Ook kan het zijn dat er bij de opleiding van jouw keuze 
aanvullende onderdelen (zie toelichting kolom 4) van toepassing zijn voor het Toelatingsonderzoek 21 +.  
   
Meer informatie over het capaciteitenonderzoek en de aanvullende onderdelen vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+.  

De uitslag van het capaciteitenonderzoek en de uitwerking van de aanvullende onderdelen (indien van toepassing) verstuur je naar de afdeling 
Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl (zie kolom 2 voor de uiterste aanleverdatum). 

   
* Voor de opleidingen Docent Muziek en Docent Dans/Euritmie geldt er een wettelijke uitzondering. Bij deze opleiding kun je al een capaciteitenonderzoek aanvragen als je 
bij aanvang van de studie 18 jaar of ouder bent. 
   

Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 

Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Bio-informatica  
(bachelor) 

15 juni 2023 
(motivatie/intakegesprek 
voor 1 juli 2023) 

Alle 11 onderdelen Na ontvangst van de uitslag van het 
capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl). 

Vervolgens neemt de examencommissie Science & 

Technology contact met je op voor het 
motivatie/intakegesprek. Tijdens dit gesprek moet je 
een geldig legitimatiebewijs meenemen.  

Biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek  
(bachelor) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

1 mei 2023 
(motivatie/intakegesprek 
voor 1 juni 2023) 
 
 
 

 

  

Alle 11 onderdelen 
 
 
 
 
 

 

  

Na ontvangst van de uitslag van het 
capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl). 
Vervolgens neemt de examencommissie Science & 
Technology contact met je op voor het 

motivatie/intakegesprek. Tijdens dit gesprek moet je 

een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/inschrijfinformatie/toelatingsonderzoek-21-plus
mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Chemie  

(bachelor) 

1 mei 2023 

(motivatie/intakegesprek 
voor 1 juni 2023) 

Alle 11 onderdelen Na ontvangst van de uitslag van het 

capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl). 
Vervolgens neemt de examencommissie Science & 
Technology contact met je op voor het 

motivatie/intakegesprek. Tijdens dit gesprek moet je 
een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Commerciële Economie  
(bachelor) 

23 juni 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 

Verbale analogieën 
• numeriek: onderdelen 

Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 

Geknipte figuren 

Geen 

Communicatie  
(bachelor) 

1 juli 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

• verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 

Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

 

 
 
 
 
 
 
  

Geen 

mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Docent Dans/Euritmie 

(bachelor) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

31 juli 2023 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

• verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdeel 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 

Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 

Geknipte figuren 
• persoonlijkheid (aanvullende 

vragenlijst die ingaat op een 
aantal persoonlijkheids-
aspecten die van belang zijn 
voor je studie en loopbaan-
ontwikkeling) 

  

Geen 

Docent Muziek  

(bachelor) 

31 juli 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

• verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdeel 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

• persoonlijkheid (aanvullende 

vragenlijst die ingaat op een 
aantal persoonlijkheids-
aspecten die van belang zijn 

voor je studie en loopbaan-
ontwikkeling) 

 
 

  

Geen 
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Fysiotherapie  

(bachelor) 

15 mei 2023 

 
  

• verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

Na ontvangst van de uitslag van het 

capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl).   
  
Het besluit over je toelaatbaarheid tot de opleiding 

wordt genomen op basis van het rapport over het 
capaciteitenonderzoek van Aob Compaz, je 

motivatiebrief en CV.  

HBO-Rechten 
(bachelor)   

1 augustus 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 

Getallenreeksen 
• figuraal: onderdelen 

Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 
Geknipte figuren  

Geen 

Human Resource 

Management  
(bachelor) 

1 augustus 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

• verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 

Geknipte figuren 
 
 
 
 

  

Geen 

mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Informatica 

(bachelor)  

1 mei 2023 

(motivatie/intakegesprek 
voor 1 juni 2023) 

Alle 11 onderdelen Na ontvangst van de uitslag van het 

capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl). 
Vervolgens neemt de examencommissie Science & 
Technology contact met je op voor het 

motivatie/intakegesprek. Tijdens dit gesprek moet je 
een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

 
 
 
  

Leraar Opleiding 
Gezondheidszorg en 

Welzijn  
(bachelor en Ad) 

31 juli 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 

Verbale analogieën 
• numeriek: onderdelen 

Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

  

Geen 

Lerarenopleiding 
Omgangskunde  
(bachelor en Ad) 

31 juli 2023 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

• verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 

Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

 
 
  

Geen 

mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Management in de Zorg  

(bachelor en Ad) 

31 juli 2023 • verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 
  

Geen 

Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs 
(bachelor) 

1 augustus 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 

Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 

Geknipte figuren 
  

Geen 

Sociaal Werk 
(bachelor) 

23 juni 2023 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

• verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl, Verbale 
analogieën én Spelling 

• numeriek: onderdelen 

Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen én Logisch 

redeneren met figuren 
 
 

 
  

Geen 
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Sociaal Juridische 

Dienstverlening  
(bachelor) 

1 augustus 2023 • verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl, Verbale 
analogieën én Spelling 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 
  

Geen 

Toegepaste psychologie  
(bachelor) 

23 juni 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl, Verbale 
analogieën én Spelling 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 

Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 

Geknipte figuren 
  

Geen 

Vaktherapie  
(bachelor) 

1 juni 2023 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

• verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 

Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

 

 
 
 

Na ontvangst van de uitslag van het 
capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl).   

 
Het besluit over je toelaatbaarheid tot de opleiding 
wordt genomen op basis van het rapport over het 
capaciteitenonderzoek van Aob Compaz, je 

motivatiebrief en CV. 

mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl
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Opleiding Deadline aanleveren 
resultaten/uitwerking 
onderdelen bij 
Studentinschrijving 

Onderdelen 
capaciteitenonderzoek Aob  

Aanvullende onderdelen bij Hogeschool Leiden 

Verpleegkunde  

(bachelor) 

1 juni 2023 • verbaal: onderdelen 

Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 

redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

Na ontvangst van de uitslag van het 

capaciteitenonderzoek van Aob, stuur je deze samen 
met een motivatiebrief en een CV naar de afdeling 
Studentinschrijving (studentinschrijving@hsleiden.nl).   
 
Het besluit over je toelaatbaarheid tot de opleiding 

wordt genomen op basis van het rapport over het 
capaciteitenonderzoek van Aob Compaz, je 

motivatiebrief en CV. 

Vrijeschool Pabo  
(bachelor) 

1 augustus 2023 • verbaal: onderdelen 
Woordenschat, Stijl én 
Verbale analogieën 

• numeriek: onderdelen 
Rekenvraagstukken én 
Getallenreeksen 

• figuraal: onderdelen 
Figurenreeksen, Logisch 
redeneren met figuren én 
Geknipte figuren 

  

Geen 

 

mailto:studentinschrijving@hsleiden.nl

