NUMERUS FIXUS OPLEIDING:
SCHRIJF JE IN OP UITERLIJK
15 JANUARI

Voor studiejaar 2017-2018 zijn er vier voltijd
opleidingen met een beperkt aantal plaatsen:
►

►
►
►

AMFI-Amsterdam Fashion Institute
(Fashion & Textile Technologies*)
Forensisch Onderzoek
Fysiotherapie (Opleiding tot Fysiotherapeut*)
Toegepaste Psychologie

PROGRAMMA SELECTIE
De selectie verschilt per opleiding, maar bestaat
vaak vooraf uit een online vragenlijst en een
huiswerkopdracht. Op de dag zelf volg je een
college, maak je een praktijkopdracht en maak
je tenminste twee toetsen. Daarnaast maak je
kennis met je aanstaande medestudenten en
docenten.

CREATING TOMORROW

UITSLAG SELECTIE
Uiterlijk op 15 april ontvang je van de HvA de
uitslag van de selectie. Via Studielink krijg je op
15 april je rangnummer. Dat rangnummer is
gebaseerd op jouw resultaten vergeleken met die
van alle andere deelnemers aan de selectie. De
aankomend student met de beste resultaten komt
bovenaan de ranglijst (op nr. 1) en zo wordt de
ranglijst opgebouwd tot en met de student met
de minste resultaten.
Valt jouw rangnummer binnen het aantal
opleidingsplaatsen van de opleiding? Dan krijg je
op 15 april meteen ook een plaats aangeboden
via Studielink. Je hebt 14 dagen om die plaats te
accepteren. Valt jouw rangnummer op 15 april
buiten het aantal opleidingsplaatsen, dan moet je
afwachten (tot uiterlijk 15 augustus) of je alsnog
een plaats krijgt aangeboden.

Bekijk het
stappenplan op de
achterzijde.
* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is
bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

OPLEIDINGEN

DATUM SELECTIE
De selectie vindt plaats tussen december en
maart. Kijk bij de opleiding van jouw keuze voor
de precieze data en noteer die alvast in je agenda.
Deelname is verplicht.  

FL-NF-sept-16

Voor een aantal opleidingen zijn er meer
geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen.
Het aantal plaatsen is daarom beperkt
(numerus fixus). De reden hiervoor is
bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt,
tekort aan stageplaatsen of beperkte
faciliteiten bij de opleiding. De inschrijfdatum is op uiterlijk 15 januari 2017.
Na je verzoek tot inschrijving word
je uitgenodigd voor de selectie.

HVA.NL/SELECTIE

STAPPENPLAN NUMERUS FIXUS OPLEIDING
EEN OPLEIDING MET EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN
INSCHRIJVEN
Uiterlijk op 15 januari via hva.studielink.nl

Let op:
DigiD aanvragen
duurt 5 werkdagen

Na inschrijving krijg
je een uitnodiging
voor de selectie

SELECTIE

december t/m maart

Huiswerkopdracht

College

Praktijkopdracht

Minimaal twee toetsen

Uiterlijk op 15 april
krijg je de uitslag
en rangnummer

PLAATS AANGEBODEN?
15 april

Ja
Accepteer je plaats
binnen twee weken
in Studielink

(Nog) niet zeker
Wacht je plaats af, tot
uiterlijk 15 augustus,
schrijf je voor de
zekerheid alvast in voor
een andere opleiding

VOLTOOI JE INSCHRIJVING

Doe mee aan
de verplichte
studiekeuzecheck
hva.nl/skc

vóór 1 september

Regel de betaling van je collegegeld
hva.nl/inschrijven

Je ontvangt
een bewijs van
inschrijving

Kijk voor meer
informatie op
hva.nl/selectie

