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REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN  
ex art. 7.53, 3e lid en art. 6.7a, 1e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 
2016, gewijzigd op 19 februari 2019 en nader gewijzigd op 28 juli 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
Artikel 7.53. Beperking inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit 

1. Het instellingsbestuur kan per opleiding in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit het maximum 
aantal studenten vaststellen dat voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase 
van de desbetreffende opleiding. De vaststelling geschiedt voor een studiejaar. 

2. Het instellingsbestuur selecteert de aspirant-studenten in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit 
uitsluitend op grond van kwalitatieve criteria. Het aantal soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten 
minste twee. 

3. Het instellingsbestuur maakt tijdig de kwalitatieve selectiecriteria en de selectieprocedure bekend op grond 
waarvan de toelating zal plaatsvinden ingeval het aantal aspirant-studenten het maximum aantal, bedoeld 
in het eerste lid, zou overschrijden. Het instellingsbestuur stelt daartoe een reglement vast. Bij het 
vaststellen van het reglement houdt het instellingsbestuur rekening met de belangen van aspirant-
studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. 

4. Het instellingsbestuur schrijft niet meer studenten in dan het maximum aantal dat het instellingsbestuur in 
verband met de beschikbare capaciteit heeft vastgesteld. 

5. Indien ten aanzien van een opleiding een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 7.56 is vastgesteld, 
blijft dit artikel buiten toepassing. 

6. Voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de eerste vaststelling 
geschiedt, doet het instellingsbestuur hiervan mededeling aan Onze minister. Voor een opleiding die na deze 
datum voor de eerste maal is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 6.13, en waarvan het onderwijs 
zal aanvangen met ingang van het daaropvolgende studiejaar, geldt 1 april als uiterste datum voor de 
mededeling aan Onze minister van de onderwijscapaciteit van die opleiding. 

7. Bij ministeriële regeling kunnen in ieder geval voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot: 
a. de aanmeldingsdatum voor selectie; en 
b. indien een opleiding door meer dan één instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder a, wordt verzorgd, het 

aantal selectieprocedures van een bepaalde opleiding waaraan een gegadigde in hetzelfde studiejaar 
kan deelnemen. 

 

 
Artikel 6.7. Toestemming voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld 
1. Onze minister kan op aanvraag van het instellingsbestuur toestemming verlenen gegadigden bij de 

inschrijving voor een opleiding te selecteren volgens door het instellingsbestuur vast te stellen criteria en in 
samenhang daarmee voor de geselecteerde studenten een collegegeld vast te stellen dat hoger is dan het 
volledige wettelijke collegegeld dat op grond van artikel 7.45, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur 
is vastgesteld en op de wijze daarin bepaald is geïndexeerd. 

2. De toestemming van Onze minister heeft betrekking op een bepaalde opleiding of op een bepaald 
programma binnen een opleiding waarvan de studielast en eindtermen gelijk zijn aan die van de opleiding. 

3. Onze minister verleent uitsluitend zijn toestemming, indien: 
a. de aanvraag kleinschalig en intensief onderwijs betreft, dat is gericht op een bovengemiddeld 

onderwijsrendement en waarbij de activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar zijn 
verbonden; en 

b. de toestemming geen afbreuk doet aan de kwaliteit of de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 
4. Het hogere collegegeld bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste vijf maal het volledige wettelijk 

collegegeld dat op grond van artikel 7.45, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld en 
op de wijze daarin bepaald is geïndexeerd. 
 
 

Artikel 6.7a. Aan toestemming verbonden verplichtingen 
1. Aan de toestemming, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, zijn de volgende verplichtingen voor het 

instellingsbestuur verbonden: 
a. het selecteren van gegadigden; 
b. het vaststellen van een regeling voor de selectiecriteria en -procedure; 
c. het vaststellen van een regeling voor de criteria en procedure voor dispensatie van betaling van het 

hogere collegegeld; en 
d. het meewerken aan een eenmalige toetsing aan de praktijk als bedoeld in artikel 6.7c. 

2. Onze minister kan andere verplichtingen aan de toestemming, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, verbinden. 
3. Het instellingsbestuur selecteert de gegadigden uitsluitend op grond van kwalitatieve criteria. Het aantal 

soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee. 
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1. UNIVERSITAIRE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT SELECTIE 
 
 
A. Uitgangspunten 
 
De vormgeving en uitvoering van selectie voor bacheloropleidingen met een numerus fixus als 
bedoeld in artikel 7.53 WHW en de bacheloropleidingen met selectie aan de poort als bedoeld in 
artikel 6.7 WHW dienen aan de volgende uitgangspunten te voldoen: 

 
1. Er is sprake van een ‘evidence based approach’ dat wil zeggen dat bestaand onderzoek 

wordt gebruikt, respectievelijk nieuw onderzoek wordt uitgevoerd, dat er op gericht is om 
indicatoren te identificeren die studiesucces en de variantie in studiesucces kunnen 
voorspellen. De opleiding monitort regelmatig of de set indicatoren (selectiecriteria) en de 
manier waarop selectie plaatsvindt (selectiemethodiek) een goede voorspeller blijken te 
zijn. Daarbij gaat het om de volgende vragen: 

− hoe kan studiesucces voorspeld worden; wat zijn de factoren die de variantie in 
studiesucces verklaren? 

− in hoeverre verschillen deze factoren naar achtergrond van de student in termen van 
sociaal economische of culturele achtergrond of het systeem van voortgezet 
onderwijs waarin ze hebben geparticipeerd?  

Dit betekent dat wordt nagegaan of de gehanteerde selectiecriteria en –methoden 
bepaalde groepen studenten in het nadeel stellen. 
 

2. Op basis van dit onderzoek richt de selectie zich op kwalificaties die van belang zijn voor 
studiesucces en worden kwalitatieve selectiecriteria en –methoden gehanteerd met een zo 
goed mogelijke voorspellende waarde voor succes in de (verschillende fases en 
verschillende domeinen van de) betreffende studie.  
 

3. Het aantal soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee. 
 

4. In de selectiemethodiek is een goede balans tussen het streven naar hoge kwaliteit en 
diversiteit van de instroom en diversiteit in de afstudeerrichtingen en/of het beroepenveld.  
 

5. De opleiding draagt er zorg voor dat degenen die de selectie uitvoeren voldoende zijn 
toegerust en getraind om de selectie goed uit te voeren. 
 

6. De opleiding geeft zo transparant mogelijke informatie over de selectieprocedure en de 
selectiecriteria.  

 
 
B. Reglement op te stellen door decanen en deans  
 
Binnen de uitgangspunten zoals beschreven in 1A stellen de decanen resp. deans voor hun 
numerus fixus bacheloropleidingen en de bacheloropleidingen met selectie aan de poort een 
reglement met de selectiecriteria en selectieprocedure op. Daarin is opgenomen hoeveel keer een 
kandidaat kan deelnemen aan de selectie voor die opleiding. De deelname aan de loting in het 
verleden telt daarbij mee vanaf het studiejaar 2000-2001. Bij het opstellen van de selectiecriteria 
en selectieprocedure voor bacheloropleidingen met een numerus fixus als bedoeld in artikel 7.53 
WHW houdt de decaan rekening met de belangen van aspirant-studenten afkomstig uit de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. De decanen resp. deans leggen het reglement ter advies voor aan de faculteitsraad/ 
medezeggenschap. Het College van Bestuur stelt de door de decanen/ deans opgestelde 
reglementen definitief vast.  
De hierna volgende paragrafen 2 tot en met 4 zijn uitsluitend van toepassing op 
bacheloropleidingen met een numerus fixus als bedoeld in artikel 7.53 WHW, en niet op de 
bacheloropleidingen met selectie aan de poort als bedoeld in artikel 6.7 WHW. 
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2. UNIVERSITAIRE REGELS MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE SELECTIE 
 
 
A. Hardheidsclausule aanmelddeadline  
 
Voorwaarde voor deelname aan de selectie is dat de kandidaat uiterlijk 15 januari via Studielink 
een verzoek tot inschrijving heeft ingediend voor de desbetreffende fixusopleiding. In afwijking 
hiervan kan het hoofd van de centrale studentenadministratie (hierna: ‘Hoofd CSa’) na een 
daartoe strekkend verzoek van de kandidaat toestaan dat de kandidaat die na 15 januari een 
verzoek tot inschrijving heeft gedaan, toch mag deelnemen aan de selectie. De kandidaat moet 
het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 
aanvang van de selectie van de betreffende opleiding indienen door middel van het daarvoor 
bestemde digitale formulier. Hoofd CSa staat dit toe als naar het oordeel van de studentendecaan: 
a. de kandidaat niet bij machte was het verzoek tot inschrijving tijdig in te dienen, èn, 
b. de kandidaat het verzoek wel heeft ingediend zo spoedig als mogelijk was, èn; 
c. er sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van deelname. 
 

B. Hardheidsclausule accepteren bewijs van toelating  
 
De toelatingscommissie van de fixusopleiding reikt op 15 april via Studielink aan de kandidaat een 
rankingnummer uit en bericht via Studielink de uitkomst van de selectie voor de opleiding waaraan 
hij heeft deelgenomen. Aan de kandidaten met de laagste rankingnummers reikt de 
toelatingscommissie van de fixusopleiding via Studielink op 15 april een bewijs van toelating uit.  
Als een bewijs van toelating vervalt omdat een kandidaat dit niet tijdig accepteert of niet voldoet 
aan de vooropleidingseisen, reikt de toelatingscommissie van de fixusopleiding via Studielink na 15 
april een bewijs van toelating uit aan de kandidaat met het laagste rankingnummer, die nog geen 
bewijs van toelating heeft ontvangen. 
De kandidaat dient het bewijs van toelating binnen twee weken na ontvangst via Studielink te 
accepteren. Een bewijs van toelating dat niet binnen twee weken is geaccepteerd, vervalt van 
rechtswege. 
In afwijking hiervan kan Hoofd CSa na een daartoe strekkend verzoek van de kandidaat toestaan 
dat de kandidaat die het bewijs van toelating niet binnen twee weken heeft geaccepteerd, toch een 
bewijs van toelating krijgt. De kandidaat moet het verzoek om toepassing van de 
hardheidsclausule zo spoedig mogelijk indienen door middel van het daarvoor bestemde digitale 
formulier. Hoofd CSa staat dit toe als naar het oordeel van de studentendecaan: 
a. de kandidaat niet bij machte was het bewijs van toelating binnen twee weken te accepteren, 

èn, 
b. de kandidaat wel zo spoedig mogelijk een beroep op de hardheidsclausule heeft gedaan, èn, 
c. er sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende aard als geen bewijs van toelating wordt 

verstrekt. 
 
 
C. Uiterste datum verstrekken bewijzen van toelating 
 
Tot en met uiterlijk 15 september kunnen er bewijzen van toelating worden verstrekt. Na 15 
september is het niet meer mogelijk een bewijs van toelating te verstrekken.  
 
 
D. Datum aantonen voldoen aan vooropleidingseisen 
 
De bezitter van een bewijs van toelating dient  uiterlijk 31 augustus via daarvoor bestemde 
digitale formulier met de daarin genoemde bewijsstukken aan te tonen dat hij voldoet aan de 
vooropleidingseisen of de nadere vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet uiterlijk  31 augustus 
heeft voldaan aan deze verplichting, vervalt zijn bewijs van toelating. 
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E. Kandidaat kan door overmacht niet deelnemen aan de selectie 
 
De kandidaat die ten gevolge van overmacht/ bijzondere omstandigheden niet aan de selectie kan 
deelnemen, kan door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier een verzoek indienen 
om zijn aanmelding te laten vervallen (d.w.z. zijn selectiepoging te laten schrappen). Dit verzoek 
moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 15 april met bewijsstukken worden ingediend. 
Hoofd CSa willigt het verzoek in als de studentendecaan oordeelt dat de kandidaat door 
overmacht/ bijzondere omstandigheden niet kon deelnemen aan de selectie en betrokkene dit 
tijdig bij de opleiding heeft gemeld.  
 
 
F. Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen 
 
De kandidaat die er niet in slaagt te voldoen aan de vooropleidingseisen dan wel de nadere 
vooropleidingseisen (profieleisen), kan door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier 
een verzoek indienen om zijn aanmelding te laten vervallen (d.w.z. zijn selectiepoging te laten 
schrappen). Dit verzoek moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 31 augustus worden 
ingediend met een bewijsstuk waaruit blijkt dat de kandidaat niet heeft voldaan aan de (nadere) 
vooropleidingseisen . Hoofd CSa willigt het verzoek in als dit uiterlijk 31 augustus is ingediend en 
handelt het verzoek voor 1 oktober af. 
 
 
G. Bezwaar en beroep 
 
Tegen beslissingen met betrekking tot de selectie kan de kandidaat bezwaar maken bij het College 
van Bestuur. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Tegen de 
beslissing op bezwaar kan de kandidaat beroep instellen bij het College van beroep hoger 
onderwijs. Als het bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard na 1 augustus en er wordt 
vastgesteld dat aan de kandidaat een bewijs van toelating verstrekt moet worden, heeft dat bewijs 
van toelating betrekking op het volgende studiejaar.  
 
 
H. Elektronische verzending  
 
Beslissingen en berichten met betrekking tot de selectie worden elektronisch aan de kandidaat 
verzonden via Studielink of naar het emailadres dat de kandidaat in Studielink heeft vastgelegd.  
 
 

3. MINDER AANMELDINGEN DAN PLAATSEN: GEEN SELECTIE MAAR MATCHING 
 
Als het aantal aanmeldingen lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, vindt 
geen selectie plaats. De fixusopleiding organiseert in dat geval een of meer rondes van 
matchingsactiviteiten. De data voor de matchingsactiviteiten worden gecommuniceerd aan de 
kandidaten. De kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de matching van de opleiding. De 
kandidaat die niet (volledig) heeft deelgenomen aan de matchingsactiviteit of zich niet gehouden 
heeft aan de deadlines en verplichtingen in het proces, wordt niet toegelaten tot de opleiding en 
ontvangt een afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van Hoofd CSa.  
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4. VOORLOPIG BEWIJS VAN TOELATING 
 
In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie van de fixusopleiding op het verzoek van een 
kandidaat bepalen dat in plaats van het bewijs van toelating aan de kandidaat een voorlopig 
bewijs van toelating wordt verstrekt dat betrekking heeft op het studiejaar, volgend op het 
studiejaar waarvoor hem een bewijs van toelating is verstrekt. De toelatingscommissie staat dit 
toe als naar haar oordeel: 
a. de kandidaat ten gevolge van onvoorziene bijzondere omstandigheden of overmacht niet in 

staat is de opleiding met vrucht te volgen in het studiejaar waarvoor het bewijs van toelating 
is verstrekt, èn, 

b. de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 31 augustus een verzoek voor een 
voorlopig bewijs van toelating heeft gedaan. 

 
Als een bewijs van toelating wordt omgezet in een voorlopig bewijs van toelating, reikt de 
toelatingscommissie van de fixusopleiding via Studielink een bewijs van toelating uit aan de 
kandidaat met het laagste rankingnummer, die nog geen bewijs van toelating heeft ontvangen. 

 

 


