Numerus fixus
opleiding: schrijf je
uiterlijk in op 15 januari
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 uiterlijk 15 januari 2022. Na je
verzoek tot inschrijving word je uitgenodigd voor de selectie.

hva.nl/selectie

Selectie voor
studiejaar 2022-2023
Schrijf je uiterlijk 15 januari 2022 in voor een numerus
fixus opleiding via hva.studielink.nl. Hiervoor heb je een
DigiD nodig. De aanvraag daarvan duurt minimaal drie
werkdagen. Na je verzoek tot inschrijving word je
uitgenodigd voor de selectie.

Opleidingen
Voor studiejaar 2022-2023 zijn er vier voltijdopleidingen
met een beperkt aantal plaatsen:
• AMFI-Amsterdam Fashion Institute (Fashion & Textile Technologies*)
• Forensisch Onderzoek
• Sportkunde / Sport Studies
• Toegepaste Psychologie
De selectie verschilt per opleiding, maar bestaat vaak uit een online
vragenlijst en een huiswerkopdracht vooraf. Op de selectiedag zelf krijg je
meestal een college, een praktijkopdracht en tenminste twee toetsen.
Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Datum selectie
De selectie vindt plaats tussen januari en maart. Kijk bij de opleiding van
jouw keuze voor de precieze data en noteer die alvast in je agenda.
Deelname is verplicht.
* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).

Uitslag selectie
Uiterlijk op 15 april ontvang je van de HvA de uitslag van de selectie en via
Studielink 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 een plaats aangeboden via
Studielink. Je moet die plaats binnen 14 dagen accepteren. Valt jouw
rangnummer buiten het aantal opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten
(tot uiterlijk 15 augustus) of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Meld je
dan vóór 1 mei voor de zekerheid ook aan bij een andere opleiding.

Stappenplan numerus fixus opleiding
Heb je interesse in een opleiding met een beperkt aantal plaatsen
(numerus fixus)? Ga naar hva.nl/selectie voor het stappenplan
selectieproces (pdf). Daarin staat een overzicht van alles wat je zelf moet
regelen. Daarnaast kun je op hva.nl/selectie ook zien welke berichten je
gedurende het selectieproces van ons ontvangt en kun je een kijkje nemen
bij de veelgestelde vragen.

Meer informatie
Meer informatie over studiekeuze,
toelating, numerus fixus en
inschrijven vind je op:

hva.nl/selectie
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• hva.nl/studiekeuze
• hva.nl/toelating
• hva.nl/inschrijven

