NATIONAAL DECANENSYMPOSIUM 2016
THE HAPPY FEW? ZIN EN ONZIN VAN SELECTIE

Numerus fixus en selectie vanaf 2017-2018:
de belangrijkste feiten op een rij!
Met ingang van het studiejaar 2017-2018 wordt de centrale loting door DUO voor opleidingen met
een numerus fixus afgeschaft. Vanaf dat moment selecteert elke opleiding met een numerus fixus de
studenten zelf tot de vooraf vastgestelde capaciteit is bereikt.
Deadline: 15 januari
Een aspirant student die in 2017-2018 wil starten bij een fixus-opleiding moet zich uiterlijk 15 januari 2017 hebben aangemeld
in Studielink. Dit is een harde deadline!

Aanmelden voor twee numerus ﬁxus opleidingen
Studenten kunnen zich voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Dat kunnen ook twee dezelfde
opleidingen zijn (bij verschillende instellingen) met uitzondering van Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde en
Fysiotherapie. Voorbeeld: een student mag zich niet voor Geneeskunde aanmelden bij de UvA én de UU, maar mag zich wel
aanmelden voor Geneeskunde bij de UvA en Fysiotherapie bij de HvA. Of voor Toegepaste Psychologie bij de HvA én bij een
andere hogeschool. En uiteraard mag een student zich daarnaast nog voor een of meer andere opleidingen zonder numerus
fixus aanmelden tot het maximum van vier aanmeldingen totaal per jaar.

Selectiedagen
De selectie zal bij de meeste fixus-opleidingen plaatsvinden in de maanden februari en maart. Exacte data zijn vanaf september
op de website te vinden. Wanneer op 15 januari het aantal aanmeldingen lager is dan de opgegeven capaciteit vindt er geen
selectie plaats. De studenten die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd voor deelname aan de studiekeuzecheck of de
matching volgens de geldende regels van de instelling.

Procedure
Elke deelnemer krijgt een rangnummer op basis van een vergelijking van zijn/haar prestaties met die van alle andere deelnemers.
Deze rangnummers worden op 15 april bekend gemaakt in een e-mail van Studielink. Kandidaten die een rangnummer hebben
dat binnen de capaciteit van de opleiding valt, krijgen meteen op 15 april ook een plaats aangeboden via Studielink. Zij hebben
twee weken de tijd om deze via Studielink te accepteren. Wanneer een kandidaat de plaats niet binnen twee weken accepteert,
vervalt de aangeboden plaats en krijgt de volgende op de ranglijst een plaats aangeboden. Elke instelling gaat tenminste tot 1
augustus door met het aanbieden van nieuwe plaatsen. Of men daarna ook nog doorgaat, bijvoorbeeld tot 15 augustus of 1
september, beslist elke instelling zelf.

Selectie bij twee opleidingen
Een student die zich voor twee fixus-opleidingen heeft aangemeld, en aan beide selecties heeft deelgenomen, ontvangt op 15
april in ieder geval twee rangnummers. Als beide rangnummers binnen de capaciteit van de betreffende opleidingen vallen, krijgt
hij op 15 april dus ook twee plaatsen aangeboden. In dat geval moet hij binnen twee weken beslissen bij welke van de twee
opleidingen hij de plaats accepteert. Accepteert hij de plaats bij opleiding A, dan vervalt de plaats bij opleiding B.

A4 Sheet belangrijke punten Decanensymposium_2016.indd 1

09-09-16 14:20

Een andere mogelijkheid is dat hij voor opleiding A wel een plaats krijgt aangeboden op 15 april, maar voor opleiding B
alleen een rangnummer. Als hij eigenlijk liever opleiding B wil volgen, kan de student afwachten of hij alsnog een plaats krijgt
aangeboden voor opleiding B. Gebeurt dat en accepteert hij die plaats, dan vervalt zijn plaats bij opleiding A. Opleiding A kan
vervolgens die plaats aanbieden aan de volgende op de ranglijst.

Selectiepoging
Een aanmelding in Studielink die niet voor 15 januari weer is ingetrokken, geldt als selectiepoging, ook als een student daarna
niet meedoet aan de selectie van de opleiding. Kortom, voor alle studenten voor wie op 16 januari een actief verzoek tot
inschrijving geregistreerd staat in Studielink, wordt automatisch een selectiepoging geregistreerd.

Gezakt voor eindexamen
Wanneer een aspirant student, nadat hij zijn plaatsingsbewijs al heeft geaccepteerd, helaas zakt voor zijn eindexamen, kan hij
voor 1 september aan de instelling waarbij hij zich heeft aangemeld vragen zijn selectiepoging ongedaan te maken.

Maximum aantal deelnames aan selectieprocedure
Het aantal selectiepogingen is per opleiding landelijk gesteld op een maximum van drie. Een instelling kan zelf bepalen hoe
vaak een student bij dezelfde instelling mag deelnemen: één, twee of drie keer. Een voorbeeld: een student kan maximaal
drie keer meedoen aan een selectie voor geneeskunde. Dat kan drie keer bij dezelfde universiteit zijn, mits deze universiteit
drie keer deelnemen toestaat. Heeft de universiteit een maximum van twee keer deelnemen, dan moet de student zijn derde
selectiepoging voor geneeskunde bij een andere universiteit doen. De selectiepogingen worden in Studielink aan de student
getoond en bijgehouden om op te kunnen controleren zodra de student zich opnieuw ergens wil aanmelden Ook de historische
deelnames aan lotingstudies (2016 en de jaren daarvoor) worden hierin meegenomen.

Selectiecriteria
Een opleiding moet tenminste twee kwalitatieve selectiecriteria hanteren, en deze mogen niet uitsluitend cognitief zijn.
Schoolexamen- of overgangscijfers kunnen als selectiecriterium gebruikt worden, maar dat is een beslissing van elke opleiding zelf.

Meer informatie
Met alle instellingen is afgesproken zo vroeg mogelijk (vanaf half juni 2016) op de website bekend te maken welke opleidingen
een fixus hebben voor 2017-2018. Vanaf 1 september kunt u vinden welke selectiecriteria gehanteerd zullen worden, hoe de
kandidaten zich kunnen voorbereiden en wanneer de selectiedagen gepland zijn.

Op de website van UvA en HvA is meer informatie te vinden via
 hva.nl/selectie
 uva.nl/selectie
In oktober stuurt de minister van OC&W een brief naar alle eindexamenkandidaten waarin o.a. informatie over numerus fixus en
selectie is opgenomen. Landelijke websites waarop informatie te vinden is, zijn  studiekeuze123.nl/selectie en  Rijksoverheid.nl.
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