Amsterdam, 21 november 2016

Betreft: Numerus fixus en selectie vanaf 2017-2018
B
Beste
jongens en meisjes,

Met ingang van het studiejaar 2017-2018 is de centrale loting voor opleidingen met een numerus
fixus afgeschaft. Opleidingen met een numerus fixus gaan de studenten nu zelf selecteren. Via
deze brief wil ik de belangrijkste feiten op een rij zetten.
Deadline: 15 januari 2017
Wil je als toekomstig student in september 2017 gaan starten bij een numerus fixus opleiding? Zorg
er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2017 hebt aangemeld via Studielink. Dit is een harde
deadline!
Aanmelden voor twee numerus fixus opledingen
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 VU, maar mag zich wel aanmelden voor
Geneeskunde bij de UvA en Tandheelkunde bij de VU. Of voor Geneeskunde bij de VU en
Fysiotherapie bij de HvA. En uiteraard mag een student zich daarnaast nog voor een of meer
andere opleidingen zonder numerus fixus aanmelden tot het maximum van vier opleidingen totaal
per jaar.
Selectiedagen
De selectie zal bij de meeste fixus-opleidingen plaatsvinden in de maanden februari en maart.
Exacte data zijn op de website van de onderwijsinstelling 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. De onderwijsinstelling mag bij
de selectie niet alleen kijken naar het gemiddelde examencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie,
persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Op basis van selectie maakt de hogeschool of
universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat krijgt rangnummer
1 en komt bovenaan de lijst.
Uitslag op 15 april
Op 15 april krijgen studenten die hebben meegedaan aan een selectie via Studielink hun
rangnummer te horen. Als dit rangnummer valt binnen de capaciteit van de opleiding, krijg je ook
een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht

hebt ontvangen accepteren via Studielink. Doe je dit niet, dan vervalt de aangeboden plaats en
krijgt de volgende kandidaat op de ranglijst een plaats aangeboden.
Alsnog een plaats
De instelling bepaalt tot wanneer zij doorgaat met het aanbieden van plaatsen. De mogelijkheid
bestaat dus dat je alsnog wordt geplaatst omdat er een plek voor jou is vrijgekomen. Via Studielink
krijg je bericht zodra je een plaats aangeboden hebt gekregen. Hou daarom steeds je mail en je
Studielink-account in de gaten.
Voorbeelden van opleidingen met een numerus fixus in Amsterdam
UvA

VU

O Geneeskunde
O Tandheelkunde
O Biomedische wetenschappen
O Psychobiologie

O Criminologie
O Geneeskunde
O Tandheelkunde
O International Business Administartion

HvA

Hogeschool Inholland

O Fysiotherapie
O Forensisch Onderzoek
O Toegepaste Psychologie
O Amsterdam Fashion Institute

O Mondzorgkunde

Meer informatie
Op de website van de hogescholen en universiteiten vind je aanvullende informatie per opleiding.
Kijk dus altijd op de website! Hier kun je belangrijke informatie vinden, zoals de gehanteerde
selectiecriteria, tips hoe kandidaten zich kunnen voorbereiden en de data van de selectiedagen.
Meer informatie over numerus fixus en selectie kun je vinden op de volgende websites van de
overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-detoelating-bij-een-opleiding-met-een-numerus-fixus
https://www.studiekeuze123.nl/selectie

Met vriendelijke groet,
Bert Menkveld
Decaan Gerrit van der Veen College

