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Geachte voorzitter, 

Hierbij vraag ik uw advies met betrekking tot de wijziging in de regeling selectie en plaatsing 
fixusopleidingen UvA. 

De centrale loting voor de fixusopleidingen is vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. 
Vanaf dat studiejaar zijn onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren 
van het proces van decentrale selectie en plaatsing. 
De UvA hecht waarde aan een eerlijke, transparante en zorgvuldige selectieprocedure en heeft zich 
ten doel gesteld het selectieproces als zodanig ten uitvoer te brengen. 
Derhalve is in 2016 een werkgroep decentrale selectie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de fixusopleidingen, de Centrale Studentenadministratie, Student Services, Academische Zaken, 
de Centrale Studentenraad en Juridische Zaken. 
Voorts is de regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Uv A 2017-2018 opgesteld. 

De regeling is thans geüpdatet en tevens is een wijziging opgenomen. Artikel 3, eerste lid, van de 
regeling is in overeenstemming gebracht met de onlangs bekend geworden opvatting van het College 
beroep voor het hoger onderwijs (Cbho) dat de bevoegdheid, om de selectieprocedure en -criteria 
van de specifieke fixusopleidingen vast te stellen, bij het College ligt. 
Hoewel deze bevoegdheid niet is opgenomen in artikel 9.15 WHW ligt het gelet op de verdere 
structuur van de WHW voor de hand dat deze toekomt aan de decanen. 
Het Cbho heeft echter onlangs aangekondigd een strikte uitleg aan de wettelijke bepalingen te geven. 
Derhalve dient artikel 3, eerste lid, van de regeling te worden aangepast. 

Ingevolge artikel 9.33a, tweede lid, sub d WHW wordt uw raad gevraagd hierover te adviseren. 
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Ons kenmerk 
2017-064377 

Het College ziet uw reactie graag op korte termijn tegemoet, zodat aspirant-studenten zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd kunnen worden. 

Hoogachtend, 
het College van Best ur, 

voorzitter 
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Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Uv A 

Ingevolge art. 7.53 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de 
Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho ). 

Artikel 1 
Begrippen 

a. aspirant-student: degene die zich via Stud iel ink heeft aangemeld voor een opleiding aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en die op dat moment niet voor de betreffende opleiding 
bij de UvA staat ingeschreven; 

b. fixusopleiding: opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 WHW 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. UvA-matching: de studiekeuzeactiviteit die de UvA aan aspirant-studenten voor een 
bacheloropleiding, niet zijnde een fixus- of een andere selectieve opleiding, aanbiedt, met als 
doel het verstrekken van een studiekeuzeadvies; 

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

f. plaatsingsbewijs: een via Studielink verstuurd bericht dat aantoont dat een aspirant-student 
de selectie voor een bepaalde fixusopleiding heeft doorlopen en geplaatst is binnen de 
betreffende onderwijscapaciteit. Aspirant-student dient dit plaatsingsbewijs binnen 14 dagen 
na ontvangst te accepteren in Studielink; 

g. inschrijving: een aspirant-student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en de 
toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het Inschrijvingsbesluit UvA, kan worden 
ingeschreven als student aan de UvA. Het hoofd van de Centrale Studentenadministratie is 
belast met de uitvoering van het Inschrijvingsbesluit en bepaalt of een aspirant-student wordt 
ingeschreven als student voor de opleiding waarvoor de aspirant-student zich heeft 
aangemeld; 

h. Inschrijvingsbesluit UvA: het besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33 WHW, waarin de regels 
van procedurele aard op basis waarvan de inschrijving als student aan de UvA voor een 
betreffend studiejaar geschied, zijn vastgesteld. 

Artikel 2 
Aanmelden uiterlijk op 15 januari 

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

2. Een aspirant-student die zich aanmeldt voor de fixusopleiding Geneeskunde of 
Tandheelkunde en zich voor het betreffende studiejaar al heeft aangemeld voor dezelfde 
opleiding bij een andere instelling wordt niet uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie 
bij de UvA.1 

3. Een aspirant-student die zich aanmeldt voor een fixusopleiding aan de UvA en zich voor 
dezelfde opleiding al eerder heeft aangemeld bij de UvA wordt niet uitgenodigd om deel te 
nemen aan de selectie, tenzij de decaan van de betreffende opleiding in de selectieprocedure 
heeft bepaald dat een aspirant-student zich voor de betreffende fixusopleiding twee of 
driemaal mag aanmelden en dat aantal nog niet is overschreden.' 

1 Voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde geldt dat aanmelden via Studielink voor dezelfde 
opleiding bij meerdere instellingen voor hetzelfde studiejaar niet mogelijk is. 
2 Deelname aan de decentrale selectie en/of loting in het verleden telt daarbij mee vanaf het studiejaar 2000- 
2001 
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4. Een aanmelding vervalt als de aspirant-student deze voor 15 januari, via Stud iel ink, heeft 
ingetrokken. 

5. Een aspirant-student die er niet in slaagt zijn voor de toelating noodzakelijke diploma of 
getuigschrift te behalen en zijn verzoek tot aanmelding, tussen 15 januari en 3 l augustus, via 
Studielink, heeft ingetrokken kan tot uiterlijk 31 augustus schriftelijk verzoeken om zijn 
aanmelding voor de desbetreffende opleiding voor het desbetreffende studiejaar 2017 2018 
bij de UvA te laten vervallen. 

6. Een tijdig ingediend verzoek, met een bewijs dat de aspirant-student het betreffende diploma 
of getuigschrift niet heeft behaald, wordt door de Centrale Studentenadministratie voor l 
oktober van het volgende studiejaar verwerkt. 

Artikel 3 
Selectie 

I. De selectie vindt plaats overeenkomstig door de decaan opvastgestelde en door het CvB 
vastgestelde selectiecriteria en -procedure. 

2. In het kader van de selectieprocedure wordt rekening gehouden met de belangen van 
aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

3. ln het geval dat het aantal aanmeldingen lager is dan de beschikbare plaatsen vindt geen 
selectie plaats, maar heeft de aspirant-student recht op een studiekeuzeactiviteit in de zin van 
UvA matching'. 

Artikel 4 
Rangnummers en plaatsingsbewijzen 

1. De UvA bericht, via Studielink, de aspirant-student over de uitkomst van de selectie en reikt 
daarbij tevens een plaatsingsbewijs uit, of als de aspirant-student niet behoort tot een op 
basis van de selectie voor toelating in aanmerking komende aspirant-student, een 
rangnummer op basis waarvan in volgorde van ranking vrijgekomen plaatsingsbewijzen 
kunnen worden uitgegeven. 

2. Een plaatsingsbewijs vervalt van rechtswege, als de aspirant-student aan wie het bewijs is 
uitgereikt dit niet binnen 14 dagen na ontvangst, via Studielink, heeft geaccepteerd. 

3. Het vrijgekomen plaatsingsbewijs wordt vervolgens verstrekt aan de aspirant-student met het 
eerstvolgende rangnummer, waaraan nog geen bewijs van toelating is verstrekt. Het tweede 
lid is van overeenkomstige toepassing. 

4. De decaan van de betreffende faculteit neemt in de selectieprocedure de uiterste datum op 
waarop plaatsingsbewijzen voor de betreffende opleiding kunnen worden afgegeven, deze 
datum ligt niet voor l augustus en niet na 15 september. 

5. Indien de decaan voor de betreffende opleiding geen uiterste datum waarop 
plaatsingsbewijzen kunnen worden afgegeven vaststelt is deze datum 15 september. 

Artikel 5 
Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen 

1. De aspirant-student die op basis van een plaatsingsbewijs toegelaten zou kunnen worden tot 
een fixusopleiding toont uiterlijk op 15 juli aan dat hij/zij voldoet aan de voor de betreffende 
opleiding geldende vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. 

2. Als de aspirant-student niet aan de in het vorige lid gestelde eis kan voldoen zal de Centrale 
Studentenadministratie op schriftelijk verzoek van de aspirant-student een nieuwe termijn 
stellen waarbinnen aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, deze termijn zal niet later zijn 
dan 3 I augustus, tenzij aan de aspirant-student een plaatsingsbewijs is toegekend na 3 I 
augustus. In dat geval geldt als uiterste datum, waarop de aspirant-student aantoont dat hij/zij 

3 Ook in deze gevallen geldt als uiterste aanmelddatum 15 januari. 

Pagina2 



m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

voldoet aan de voor de betreffende opleiding geldende vooropleidingseisen en nadere 
vooropleidingseisen, 14 dagen na ontvangst van het plaatsingsbewijs. 

3. lndien de aspirant-student niet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan en ook 
geen verzoek heeft ingediend om een nieuwe termijn hiervoor te stellen, dan wel indien de 
nieuwe termijn is verstreken, vervalt het plaatsingsbewijs voor de betreffende kandidaat. 
Artikel 4, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Vaststelling en inwerkingtreding 
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 25 juli 2016, 20 l 6cb0257 
en inwerking getredentreedt ÏA werkiAg per I oktober 2016 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van ..... 
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