
 

Regeling numerus fixus en selectie HvA studiejaar 2017- 2018 
 
Gelet op:  

- de artikelen 7.53 en 7.56 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW);  

- de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs van de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap; 

- de wijziging van voornoemde regeling d.d. 8 november 2015, nr. 759279, houdende 
wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs in verband met de 
afschaffing van de loting en 

- het beleid numerus fixus en selectie HvA, vastgesteld op 6 april 2016, 
 
is onderstaande regeling opgesteld, waarin regels zijn vastgelegd op basis waarvan aspirant-
studenten met ingang van het studiejaar 2017-2018 via selectie voor een opleiding met numerus 
fixus kunnen worden geplaatst. 
 
Artikel 1 
Begrippen 

a. aspirant-student: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een opleiding aan de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) en die op dat moment niet voor de betreffende opleiding 
bij de HvA staat ingeschreven. 

b. fixusopleiding: opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 7.56 WHW een beperkt 
aantal studenten kan worden ingeschreven. 

c. selectie: de procedure op grond waarvan aspirant-studenten die zich hebben aangemeld 
voor een fixusopleiding worden geselecteerd. 

d. studiekeuzecheck: de studiekeuzeactiviteit die de HvA aan aspirant-studenten voor een 
bacheloropleiding, niet zijnde een fixusopleiding, aanbiedt, met als doel het verstrekken van 
een studiekeuzeadvies. 

e. rangnummer: uniek nummer dat door de HvA wordt toegekend aan een aspirant-student die 
de selectie heeft doorlopen, waaruit blijkt hoe de aspirant ten opzichte van de andere 
deelnemers aan de selectie is beoordeeld. Het rangnummer ontvangt de aspirant-student 
via Studielink. 

f. aangeboden plaats: de plaats die de aspirant-student via Studielink aangeboden krijgt 
wanneer het rangnummer dat de HvA hem heeft toegekend binnen de onderwijscapaciteit 
van de fixusopleiding valt. Aspirant-student dient de aangeboden plaats binnen 14 dagen na 
ontvangst via Studielink te accepteren. 

g. inschrijving: een aspirant-student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en de 
toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het Onderwijs Examen Reglement kan worden 
ingeschreven als student aan de HvA. De Centrale Studentenadministratie (CSA) is belast 
met de uitvoering van de inschrijving conform het Studentenstatuut en bepaalt of een 
aspirant-student wordt ingeschreven als student, voor de opleiding waarvoor de aspirant-
student zich heeft aangemeld. 

 
Artikel 2 
Aanmelden uiterlijk op 15 januari 2017 

1. De aspirant-student die wenst deel te nemen aan de selectie voor een fixusopleiding dient 
zich op uiterlijk 15 januari 2017, via Studielink, aan te melden voor deze opleiding.  

2. Een aspirant-student die zich via Studielink aanmeldt voor een fixusopleiding aan de HvA en 
bij dezelfde opleiding al twee maal eerder een selectiepoging heeft gedaan, krijgt via 
Studielink het bericht dat hij zich niet kan aanmelden voor de opleiding.  

3. Een aanmelding telt niet als selectiepoging als de aspirant-student deze voor 15 januari 
2017 via Studielink heeft ingetrokken.  

4. Een aspirant-student kan tussen 15 januari 2017 en 31 augustus 2017, bij de instelling, een 
verzoek indienen zijn selectiepoging te laten vervallen als de aspirant-student er niet in 
slaagt zijn voor de toelating noodzakelijke diploma of getuigschrift te behalen.  

5. De aspirant-student die kan aantonen dat hij door overmacht niet in staat was zich op 
uiterlijk 15 januari 2017 in Studielink aan te melden, kan via de CSA een onderbouwd 
verzoek indienen om alsnog uitgenodigd te worden voor deelname aan de selectie van de 
betreffende fixusopleiding. 



 

 
 

 
 
 
Artikel 3 
Selectie 

1. De selectie vindt plaats conform het vastgesteld beleid HvA. Het HvA beleid is gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. In het geval dat het aantal aanmeldingen lager is dan het aantal beschikbare plaatsen vindt 

geen selectie plaats, maar is de aspirant-student conform het vastgesteld beleid HvA 
verplicht deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Hoofdstuk 3 van het Studentenstatuut is 
in dat geval van toepassing. 

    
Artikel 4  
 Resultaten selectie, rangnummers en aanbieding plaats  

1. De HvA bericht de aspirant-student uiterlijk op 15 april 2017 over de door hem bij de selectie 
behaalde resultaten. 

2. Via Studielink ontvangt de aspirant-student op 15 april 2017 het rangnummer dat hem door 
de HvA op basis van de door hem behaalde resultaten is toegekend.  

3. Via Studielink wordt de aspirant-student vanaf 15 april 2017 een plaats aangeboden , indien 
het hem toegekende rangnummer binnen de capaciteit van de fixusopleiding valt.  

4. De aangeboden plaats vervalt als de aspirant-student aan wie het de plaats is aangeboden 
deze niet binnen 14 dagen na ontvangst via Studielink heeft geaccepteerd. 

5. Indien een plaats vrijkomt omdat een plaats niet tijdig is geaccepteerd, wordt via Studielink 
een plaats aangeboden aan de aspirant-student met het eerstvolgende rangnummer 
waaraan nog geen plaats is aangeboden; het vierde lid is vervolgens van toepassing. 

6. De uiterste datum waarop door de HvA via Studielink plaatsen aanbiedt, is 15 augustus 
2017.  
 

 
Artikel 5 
Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen 

1. De aspirant-student die op basis van een aangeboden plaats toegelaten zou kunnen worden 
tot een fixusopleiding toont uiterlijk 31 augustus 2017 aan dat hij/zij voldoet aan de voor de 
betreffende opleiding geldende vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen zoals 
opgenomen in het Onderwijs Examen Reglement.  
  

Artikel 6 
Bezwaar 

1. Binnen zes weken na ontvangst van het betreffende besluit kan de aspirant-student een met 
redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur conform Hoofdstuk 12 
van het Studentenstatuut. 

2. De Geschillenadviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over 
bezwaren alvorens zij een besluit op bezwaar neemt. Bezwaar kan onder andere worden 
ingesteld tegen besluiten inzake: 

a. De weigering om het verzoek tot inschrijving voor een selectie-opleiding na 15 
januari 2017 van de aspirant-student te accepteren;  

b. Het toegekende rangnummer; 
c. De weigering om de aspirant-student alsnog een plaats aan te bieden; 
d. De weigering om een selectiepoging van de aspirant-student te laten vervallen; 
e. Een ongeldige reden afwezigheid tijdens selectiedag; 
f. Een afwijzing verzoek tot inschrijving. 

 
 
Vaststelling en inwerkingtreding 
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 1 september 2016 en treedt 
in werking per 1 oktober 2016. 
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