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1. Alleen selectie door de hogeschool zelf 

De plaatsing van nieuwe studenten bij fixusopleidingen vindt geheel decentraal per instelling plaats. Er is 

geen landelijke centrale loting meer. Dit reglement regelt de kwalitatieve selectieprocedure en de 

selectiecriteria van Hogeschool Inholland. 

2. Aanmeldperiode 

Aanmelding voor een fixusopleiding is mogelijk via Studielink in de periode van 1 oktober tot en met 15 

januari. Deze periode geldt voor alle instellingen. 

Hardheidsclausule 

Is sprake van een te late aanmelding en kan de kandidaat aantonen of voldoende aannemelijk maken dat 

de oorzaak daarvoor buiten zijn schuld ligt, dan kan de Centrale studentenadministratie namens het 

college van bestuur besluiten de kandidaat voor deelname aan de selectie in aanmerking te laten komen. 

De kandidaat verstuurt hiervoor zo snel mogelijk na 15 januari een schriftelijk en duidelijk gemotiveerd 

verzoek met bijlagen die ter onderbouwing dienen naar csa@inholland.nl. Klik hier voor argumenten 

waarmee geen rekening wordt gehouden. 

Let op: 

- een kandidaat die van de hogeschool in het kader van de afhandeling van een klacht of bezwaar/beroep 

een bewijs van toelating voor het opvolgende studiejaar heeft ontvangen, moet zich wel binnen de 

genoemde periode voorafgaande aan dat studiejaar hebben aangemeld, maar behoeft niet opnieuw aan 

de selectie deel te nemen; 

- aanmelding voor een fixusopleiding is niet mogelijk voor degene die is ingeschreven of in enig studiejaar 

was ingeschreven voor die opleiding bij de hogeschool of andere instelling. 

3. Welke opleidingen en het aantal plaatsen; geen kosten 

Het college van bestuur bepaalt per opleiding voor een studiejaar op grond van de opleidingscapaciteit 

het maximum aantal studenten dat voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de 

propedeutische fase of de eerste periode van de opleiding met een studielast van 60 credits. Het aantal 

plaatsen is inclusief de plaatsen die bestemd zijn voor kandidaten met een eerder ontvangen bewijs van  

plaatsing voor een opvolgend studiejaar (zie punt 2, onder Let op en punt 6, slot). 

Daarnaast beperkt het college van bestuur op aanwijzing van de minister het aantal plaatsen voor een 

opleiding op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt. 

Voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de eerste vaststelling 

plaatsvindt, wordt het aantal plaatsen door de hogeschool aan DUO doorgegeven. 

Het overzicht met de fixusopleidingen van de hogeschool en het maximaal aantal plaatsen vind je hier. 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.  

4. Aantal aanmeldingen per kandidaat en intrekken aanmelding 

Een kandidaat mag zich voor een studiejaar landelijk voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit 

mag ook dezelfde opleiding zijn bij 2 verschillende instellingen. 

Echter, voor de door Hogeschool Inholland aangeboden opleiding mondzorgkunde en voor de 

opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie mag de kandidaat zich voor een studiejaar maar 

bij 1 instelling aanmelden. Daarnaast aanmelden voor een andere fixusopleiding mag wel. 

In totaal, over meerdere jaren, mag een kandidaat zich landelijk maximaal 3 keer aanmelden voor 

dezelfde fixusopleiding. Deelname aan het systeem van loting vanaf het studiejaar 2000-2001 tot en met 
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2015-2016 telt mee voor het maximale aantal aanmeldingen. 

De hogeschool hanteert voor het totaal, over de jaren, geen lager aantal aanmeldingen voor selectie 

waaraan een kandidaat voor dezelfde opleiding bij de hogeschool mag deelnemen, tenzij de directeur 

waaronder de opleiding valt een lager aantal vaststelt. Over meerdere jaren mag een kandidaat zich dus, 

als geen uitzondering voor de betreffende fixusopleiding geldt, maximaal 3 maal voor die opleiding bij de 

hogeschool aanmelden, zolang er een fixus geldt. Het eventuele geldende lagere getal wordt in het 

overzicht opgenomen. 

Een aanmelding die uiterlijk 15 januari weer is ingetrokken via Studielink telt niet meer mee voor het 

hierboven bedoelde maximale aantal aanmeldingen. 

De kandidaat die onverhoopt niet slaagt voor zijn eindexamen of ander examen dat toegang geeft tot het 

hoger onderwijs, mag uiterlijk tot en met 31 augustus via Studielink vragen zijn aanmelding te laten 

vervallen. De Centrale studentenadministratie van de hogeschool handelt het verzoek voor 1 oktober af. 

Op tijd ingetrokken aanmeldingen tellen niet mee voor het aantal toegestane aanmeldingen per 

kandidaat. 

5. Selectie bij overschrijden aantal plaatsen 

Als er op 15 januari via Studielink minder aanmeldingen zijn dan het vastgestelde maximum aantal 

plaatsen (rekening houdend met die zijn gereserveerd voor klacht en bezwaar/beroep) vindt geen selectie 

plaats  en ontvangen alle kandidaten een bewijs van toelating. De kandidaten vallen dan nog wel onder 

de regels van de studiekeuzecheck en moeten voldoen aan de overige voorwaarden voor toelating en 

inschrijving. Denk aan: vooropleidingseisen, eventuele diplomawaardering, 21+ toets, taaltoets, 

deficiëntietoets, de selectie (in plaats van studiekeuzecheck) bij de opleidingen Muziek, Sportkunde en 

Verloskunde vanwege aanvullende eisen. 

Als op 15 januari de aanmeldingen het vastgestelde maximum aantal plaatsen overschrijdt vindt selectie 

plaats. Zie voor het onverhoopt niet halen van het diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger 

onderwijs onder punt 4, slot. 

6. De selectie en ranking 

De selectie door de hogeschool vindt plaats in de periode tot en met 15 april. 

Uiterlijk die dag geeft de Centrale studentenadministratie namens de directeur waaronder de opleiding 

valt de definitief vastgestelde ranglijst door aan Studielink. 

 

De selectieactiviteiten kunnen voor kandidaten die zich vroeg hebben aangemeld al voor 15 januari 

starten. Iedere kandidaat die zich op tijd heeft aangemeld (of valt onder de hardheidsclausule) wordt 

uitgenodigd voor het deelnemen aan de selectie. 

De directeur waaronder de opleiding valt bepaalt of de selectieprocedure voor een opleiding uit meerdere 

rondes bestaat en hoe dit werkt. Dit wordt opgenomen in het overzicht. 

Alle kandidaten worden geselecteerd op basis van minimaal 2 soorten kwalitatieve criteria (zie verder 

punt 10). 

De feitelijke uitslag van de selectie wordt door de hogeschool aan de kandidaat gemeld en bevat nog 

geen rangnummer. 

 

De directeur waaronder de opleiding valt, bepaalt de datum of data waarop de selectieactiviteiten voor 

een opleiding op de hogeschool plaatsvinden. De data worden opgenomen in het overzicht en worden in 

de uitnodiging bevestigd (of gecorrigeerd indien dat onverhoopt noodzakelijk is). 

 

De directeur van het domein waaronder de opleiding valt stelt de ranglijst op. Alle kandidaten die aan alle 

onderdelen van de selectie hebben deelgenomen worden op basis van de uitkomsten van de selectie ten 
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opzichte van elkaar in nummervolgorde opgenomen. De kandidaten met het laagste unieke rangnummer 

komen in aanmerking voor het bewijs van toelating, met als maximum het aantal beschikbare plaatsen. 

Nummer 1 is het laagste nummer en staat voor de beste score. 

In eerste instantie worden door de directeur waaronder de opleiding valt minimaal drie bewijzen van 

toelating per opleiding gereserveerd in verband met de uitkomst van een bezwaar-, beroep- of 

klachtenprocedure (punt 9). Ook deze bewijzen worden echter voor de uiterste datum van uitreiking 

uitgereikt. Is dan een uitkomst nog niet bekend en blijkt een kandidaat in aanmerking te komen voor een 

bewijs van toelating, dan ontvangt hij een bewijs voor het opvolgende studiejaar. 

Kandidaten die niet, of deels hebben deelgenomen aan de onderdelen waarvoor zij zijn uitgenodigd 

worden niet in de ranking meegenomen, krijgen dus geen rangnummer toegekend. 

7. Bekend maken uitslag selectie en bewijs van toelating 

Op 15 april maakt Studielink namens de hogeschool de uitslag aan de individuele kandidaten bekend. De 

kandidaat ontvangt een bericht met zijn rangnummer en, bij plaatsing, een bewijs van toelating. 

De hogeschool verstrekt rechtstreeks of via Studielink een motivering voor het rangnummer. 

De hogeschool informeert rechtstreeks of via Studielink de kandidaten nader die een rangnummer 

hebben ontvangen, maar geen plaats aangeboden krijgen. 

 

Vanaf het moment dat de kandidaat het bewijs van toelating ontvangt, heeft hij twee weken de tijd om het 

bewijs op de voorgeschreven wijze via Studielink te accepteren. 

Een bewijs van toelating dat niet binnen 2 weken is geaccepteerd vervalt. In dat geval ontvangt de 

kandidaat met het laagste rangnummer, die nog geen bewijs van toelating heeft ontvangen, een bewijs 

van toelating. Dit proces van uitreiking gaat door totdat alle bewijzen zijn uitgereikt of tot en met 15 

augustus. 

Een kandidaat die meer bewijzen van toelating ontvangt, dient een keuze te maken. Ontvangt een 

kandidaat een tweede bewijs van toelating en accepteert hij dat binnen twee weken, dan vervalt het 

eerste bewijs van toelating (na het verstrijken van de termijn voor acceptatie van het eerste bewijs). 

 

Het bewijs van toelating geldt voor het aanstaande studiejaar. Alleen het te laat bekend worden van de 

uitkomst van een bezwaar-, beroep- of klachtenprocedure kan leiden tot een bewijs van toelating voor het 

opvolgende studiejaar. 

8. Voldoen aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen 

De kandidaat met een bewijs van toelating toont zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 augustus via de 

Centrale studentenadministratie van de hogeschool aan dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen en 

nadere vooropleidingseisen. Hieronder volgt een beknopt weergave van die eisen. Zie voor een 

uitgebreide beschrijving de webpagina van Inholland > Online inschrijven hbo > Vooropleidingseisen > 

Toelatingseisen vooropleiding. 

Vooropleidingseisen 

Daarbij gaat om het getuigschrift of diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, zoals een mbo-4, 

een havo- of een vwo-diploma. Of een daaraan gelijkwaardig ander Nederlands of buitenlands diploma. 

Nadere vooropleidingseisen 

Daarbij gaat het onder meer om het juiste profiel en de extra aangewezen vakken in geval van een havo- 

en vwo-diploma, de eisen bij niet verwante doorstroom vanuit een mbo-4-opleiding en de bijzondere 

eisen in geval van instroom in de lerarenopleiding basisonderwijs. 

 

Voldoet de kandidaat op 31 augustus niet aan de eisen dan vervalt zijn bewijs van toelating. Hij kan de 

hogeschool nog wel uiterlijk op die datum om uitstel verzoeken via het emailadres csa@inholland.nl. Hij is 
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bijvoorbeeld in afwachting van de resultaten van een herexamen. De Centrale studentenadministratie 

stelt een nieuwe termijn vast waarbinnen de kandidaat alsnog aan de verplichting moet voldoen. 

9. Bezwaren en klachten 

Een beslissing, die vatbaar is voor bezwaar, noemt de daarvoor te nemen stap. De maximale termijn voor 

het indienen is 6 weken, maar het dringend advies luidt een bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen 

om te voorkomen dat bij een positieve uitkomst plaatsing voor het aanstaande studiejaar toch niet meer 

mogelijk is. Na een negatieve uitkomst kan nog beroep worden ingesteld. De te nemen stap wordt weer 

genoemd. 

Mededelingen zijn geen beslissingen en daarom niet vatbaar voor bezwaar of beroep, bijvoorbeeld het 

bericht dat het maximale aantal aanmeldingen door een kandidaat is bereikt en daarom geen aanmelding 

mogelijk is. 

 

Is er geen sprake van een voor bezwaar of beroep vatbare beslissing en meent de kandidaat dat sprake 

is van geen goede behandeling dan kan hij een klacht indienen door een email te sturen naar 

csa@inholland.nl De kandidaat beschrijft de klacht zo duidelijk mogelijk en voegt relevante stukken bij. 

 

De behandeling vindt plaats met inachtneming van de rechtsbescherming zoals opgenomen in het 

hoofdstuk Rechten en plichten algemeen van het studentenstatuut. 

 

10. Bij hoge uitzondering verlenging aanmeldtermijn  

Als er op 15 januari minder aanmeldingen zijn dan het aantal plaatsen of als er na de selectie plaatsen 

over blijven, mag de hogeschool die plaatsen niet meer vullen met alsnog ontvangen aanmeldingen. Dat 

mag alleen na toestemming van de minister als de oorzaak volgt uit de introductie van het nieuwe 

systeem van plaatsing. Er vindt dan een 2e selectieronde plaats. Als zo’n ronde doorgaat geldt als nieuwe 

uiterste datum van aanmelding via Studielink 1 mei of 1 juli. De gekozen datum wordt gelijktijdig met het 

doorgaan van de ronde bekend gemaakt. Een kandidaat die belangstelling heeft, maar het maximum van 

2 aanmeldingen voor het studiejaar heeft benut (punt 4), mag zich nog eenmaal aanmelden. 

Het proces vindt verder op de met de 1e ronde vergelijkbare wijze plaats. De uitreiking van bewijzen van 

toelating eindigt eveneens op de in punt 7 genoemde datum in augustus. 

11. Selectiecriteria en selectiemethode 

Voor de selectie komen alleen kandidaten in aanmerking die zich uiterlijk op 15 januari voor het 

aanstaande studiejaar via Studielink hebben aangemeld. 

De kandidaat neemt deel aan de selectie voor de opleiding waarvoor bij de aanmelding via Studielink 

heeft gekozen. 

Aan de selectie kan niet worden deelgenomen door degene die voor de opleiding is ingeschreven of in 

enig studiejaar was ingeschreven voor de opleiding bij de hogeschool of een andere instelling. 

Elke opleiding hanteert minimaal 2 soorten selectiecriteria. Bijvoorbeeld een combinatie van een of meer 

eisen die betrekking hebben op cognitieve eigenschappen en een of meer eisen die betrekking hebben 

op non cognitieve eigenschappen. Naast de criteria wordt per opleiding ook de methode beschreven. 

Caribische kandidaten (Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en internationale 

kandidaten kunnen, indien noodzakelijk, op afstand deelnemen aan een deel of de gehele 

selectieprocedure. De selectiecriteria blijven gelijk, maar de methode kan wegens de afstand afwijken. 

 

De feitelijke uitslag van de selectie wordt door de hogeschool aan de kandidaat gemeld en bevat nog 

geen rangnummer. 
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De door de directeur waaronder de opleiding valt vastgestelde selectiecriteria en selectiemethode per 

opleiding vindt je hier. 

 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur op 25 augustus 2016. 
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