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1 PLAN VAN AANPAK:  5 FASES 
 
Het plan van aanpak ‘Selectie en Plaatsing’ 2021-2022 omvat vijf fases. Het proces van 
decentraal selecteren, inclusief de voorbereidingen, begint eind 2019. Het moment totdat de 
lichting 2021-2022 zich uiterlijk aan kan melden is 15 januari 2020. Om het proces van selectie 
en plaatsing goed te laten verlopen, bevat dit document een chronologisch proceskader, de 
mogelijke keuzes en de zaken die verder(e) aandacht behoeven. 
 
Om tot een afgestemde en ‘eenduidige werkwijze’ voor de inrichting en vormgeving van het 
decentrale proces selectie en plaatsing binnen de UvA te komen is in 2015 een werkgroep 
decentrale selectie ingesteld. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de opleidingen 
die een NF hanteren, de Centrale Studentenadministratie, Juridische zaken, Studenten Services en 
Academische Zaken.   
 
In juni 2019 is besloten het plan van aanpak aan te passen: voor een nieuw in te stellen numerus 
fixus is een apart stappenplan toegevoegd.  Voor het overige bouwt het stappenplan voort op het 
oorspronkelijke stappenplan uit 2015.  
 
Stappenplan voor reeds bestaande numeri fixi 

5 fases 
Fase 1: december 2019 – 1 september 2020: Voorbereiden en afstemmen (inclusief 

communicatie naar aspirant-
studenten)  

Fase 2: september 2020:  Inrichting technische vereisten door 
CSA 

Fase 3: oktober 2020 – 15 januari 2021: Aanmelding aspirant-studenten 
Fase 4: 15 januari 2021 – 1 april 2021: Decentrale selectie vindt plaats 
Fase 5: 15 april 2021 – start collegejaar: Plaatsingsproces 
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Fase 1: december 2019 – 1 september 2020, voorbereidende fase 
Onderdelen: 
a. Bepalen voor welke UvA opleidingen de numerus fixus (NF) opnieuw wordt gehanteerd in 

2021- 2022 en hoeveel beschikbare plaatsen er zijn. 
b. De selectiecriteria en -procedure vaststellen. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 
- Het opstellen van de facultaire regeling (twee kwalitatieve criteria) 
- De adviesroute: de CSR adviseert op de selectiecriteria en –procedure.  Op basis van een 

afspraak met de CSR wordt bij de adviesaanvraag input van de FSR gevoegd. 
- Vaststelling facultaire regelingen door CvB (als onderdeel van  ISB) 
- Het tijdig communiceren van de selectiecriteria en -procedure met de aspirant- 

student en andere relevante partijen. 
- Het bepalen van het aantal keer dat een aspirant-student zich voor de betreffende 

fixusopleiding mag aanmelden (maximaal drie keer). 
- De opleiding bepaalt tot wanneer aspirant-studenten worden doorgeplaatst. Deze 

datum ligt niet vóór 1 augustus en niet na 15 september. 
c. Rekening houden met de belangen van aspirant-studenten afkomstig uit de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. 

d. Zoveel mogelijk rekening houden met het bieden van een mogelijkheid aan aspirant- 
studenten om aan twee verschillende selectieprocedures deel te nemen (dus bieden van 
alternatief bij selectiedagen). 

e. Inrichten Studielink (en melden bij DUO). 
f. Communicatieplan opstellen (informatie tijdig communiceren met de aspirant-student en 

andere relevante partijen en afstemmen met vergelijkbare processen zoals (vroege) 
Matching, PPLE, AUC. 

g. Opstellen en inrichten: 
- Procedure aanpassen aantal reserveplaatsen bij NF-opleidingen Selectie & Plaatsing 
- Procedure aanpassen aantal selectiepogingen bij NF-opleidingen Selectie & Plaatsing 
- Procedure voldoen aan(nadere) vooropleidingseisen bij NF-opleidingen Selectie & 

Plaatsing 
- Planning proces Selectie en Plaatsing (tijdpad) 

 

Stappenplan fase 1 
1 december 2019 - 1 september 2020 Verantwoordelijkheid 
December 2019 Uitvraag CvB bij decanen t.b.v.  

continueren bestaande NF. 
AcZ 

December 2019/Januari 
2020 

Verzoek aan CvB tot instandhouding fixus bij 
opleiding X 

Decanen  
 

Januari  2020 Update procedures selectie & plaatsing: 
- Procedure historische deelnames 
- Procedure aanpassen aantal 

reserveplaatsen bij NF-opleidingen 
- Procedure aanpassen aantal 

selectiepogingen bij NF-opleidingen 
- Procedure voldoen aan (nadere) 

vooropleidingseisen bij NF-opleidingen 

CSA  



 

3 

December 2019/januari  
2020 
 
 
 
 

Opstellen facultaire regeling voor de 
bestaande fixusopleidingen ingevolge de 
Regeling Selectie en plaatsing 
fixusopleidingen UvA. Betreft 
selectieprocedure en –criteria. Dient 
jaarlijks te worden vastgesteld (7.53 lid 1). 

Faculteit/Decaan 

Januari 2020 Voorleggen facultaire regeling aan FSR Faculteit /Decaan 

Februari 2020 Overleg decaan en FSR over procedure en 
criteria. 

Faculteit/Decaan 

Maart 2020 Aanleveren facultaire regeling 
selectieprocedure en –criteria inclusief input FSR 
aan AcZ of JZ 

Faculteit 

Maart 2020 Juridische check facultaire regeling JZ 
April 2020 Voorgenomen besluit over facultaire regelingen 

nemen 
CvB (JZ)  

April 2020  Voorleggen facultaire regelingen aan CSR CvB (JZ) 

April/mei 2020 Communicatieplan en 
communicatiemateriaal 

BC 

Mei/juni 2020 Advies CSR op basis van input FSR CSR 

Mei/juni 2020 Planning proces Selectie en Plaatsing CSA/AcZ/faculteiten 
Juni/juli 2020 Vaststellen facultaire regelingen door CvB CvB (JZ) 
1 juli 2020 Deadline invoer van fixusopleidingen UvA in 

Studielink en doorgeven aan DUO 
AcZ geeft door aan 
CSA 

Voor 15 juli 2020 Selectiecriteria worden (onder voorbehoud) 
aan Studiekeuze123 doorgegeven. 

CSA (in overleg met 
opleidingen). 

Voor 1 september 2020 Bekendmaking criteria op website Faculteit 
 
Fase 2: september 2020: inrichten technische vereisten 
 
Stappenplan fase 2 

September 2020 Verantwoordelijkheid 
September 2020 Technische vereisten studielink/SIS CSA 
September 2020 Aanpassen besluit, standaardbrieven en – 

formats 
Faculteit/CSA 
(check JZ/AcZ) 

 
Fase 3: oktober 2020 – 15 januari 2021, aanmelding aspirant-studenten 
Van 1 oktober tot en met 15 januari kunnen aspirant-studenten zich aanmelden. 

Stappenplan fase 3 
Oktober 2020 – 15 januari 2021 Verantwoordelijkheid 
1 oktober 2020 Start aanmelden voor collegejaar 2021-2022. - 
1 december 2020 Uiterste datum waarop capaciteit van 

fixusopleiding in Studielink kan worden 
aangepast. 

CSA 

15 januari 2021, 
23.59 uur 

Aanmelddeadline kandidaten voor deelname 
aan selectieprocedure. 

Aspirant-studenten 
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Fase 4: 15 januari 2021 - 15 april 2021, decentrale selectie 
In deze periode vindt het selectieproces, de ranking en de verificatie plaats door de 
instellingen (start 16 januari 2021). De instelling heeft voor elke numerus fixus-opleiding 
een selectieproces ingericht op basis waarvan aspirant-studenten kunnen worden gerankt. 

Stappenplan fase 4 
 

15 januari 2021 – 15 april 2021 Verantwoordelijkheid 
16 januari 
2021 

Selectieprocedure gaat van start (of gaat 
verder). 

Faculteit (Opleiding) 

Uiterlijk [afstemmen 
met CSA] 
2021 

Deadline doorgeven uitslag selectieprocedure 
aan CSA. 

Faculteit (Opleiding) 

7 april 2021 Deadline uitslag aan Studielink doorgeven. CSA 
15 april 2021 Uitslag selectie wordt door Studielink bekend 

gemaakt; proces van inschrijving gaat van start; 
proces van doorplaatsing gaat van start. 

SL (CSA) 

 
 
Fase 5: 15 april 2021 - start collegejaar 
- Rangnummer: besluit bezwaarmogelijkheid centraal behandelen. 
- Na acceptatie moet een kandidaat de eigen toelaatbaarheid aantonen door te voldoen 

aan de vooropleidingseisen en inschrijfvoorwaarden. 
- Deadline waarop de aspirant-student aan de vooropleidingseisen voldaan moet hebben 15 

juli met mogelijkheid tot verlenen van uitstel (op verzoek van aspirant-student) tot 31 
augustus en in uitzonderingsgevallen tot 15 september. 

 
Stappenplan fase 5 
 

  

16 april 2021- start collegejaar Verantwoordelijkheid 
Niet na 15 
september 2021 

Doorplaatsen van kandidaten Opleiding/CSA 

1 september 2021 Start collegejaar; 
Kandidaat moet aan inschrijvingsvoorwaarden 
hebben voldaan 

CSA 

Voor 1 oktober 2021 Behandelen verzoek correctie deelname 
selectie 

CSA 
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Stappenplan voor een nieuwe numerus fixus  
 
Fase 1: november 2019 – 1 oktober 2020, voorbereidende fase 
 

1 november 2019 - 1 oktober 2020 Verantwoordelijkheid 
November 2019 Uitvraag CvB bij decanen over voornemens 

instellen nieuwe numerus fixus 
AcZ 

November 2019 Voornemen tot instellen nieuwe 
numerus fixus bespreken met FSR 

Decaan  

1 december 2019 Verzoek tot instellen nieuwe numerus fixus 
indienen bij CvB  

Decaan 

December 2019 CSR informeren over voornemen(s) tot 
instellen nieuwe numerus fixus   

CvB 
 

December 2019/januari 2020 Opstellen regeling plaatsing en selectie 
voor de nieuwe fixusopleiding 
ingevolge de Regeling Selectie en 
plaatsing fixusopleidingen UvA. Betreft 
selectieprocedure en –criteria.  

Faculteit/decaan 

December 2019/januari 2020 Conceptregeling voor juridische check 
aan JZ voorleggen.  

Faculteit/decaan 

Januari/februari 2020 Overleg decaan en FSR over procedure en 
criteria. 

Faculteit/Decaan 

Uiterlijk 1 maart 2020 Aanleveren facultaire regeling 
selectieprocedure en –criteria inclusief 
input FSR aan AcZ of JZ 

Faculteit 

Medio maart  Juridische check definitieve facultaire 
regeling 

JZ 

Medio maart 2020 Voorgenomen besluit over facultaire 
regeling nemen 

CvB (JZ)  

Medio maart 2020 Voorleggen facultaire regeling aan CSR CvB (JZ) 

April/mei 2020 Communicatieplan en 
communicatiemateriaal 

BC 

Medio mei 2020 Advies CSR over regeling plaatsing en 
selectie op basis van input FSR 

CSR 

Mei/juni 2020 Planning proces Selectie en Plaatsing CSA/AcZ/faculteiten 
Juni 2020 Vaststellen facultaire regeling door CvB CvB (JZ) 
1 juli 2020 Deadline invoer van fixusopleidingen UvA 

in Studielink en doorgeven aan DUO 
AcZ geeft door aan 
CSA 

Voor 15 juli 2020 Selectiecriteria worden (onder 
voorbehoud) aan Studiekeuze123 
doorgegeven. 

CSA (in overleg met 
opleidingen). 

Voor 1 september 2020 Bekendmaking criteria op website Faculteit 
 
Fase 2 t/m 5: gelijk aan het stappenplan voor bestaande fixusopleidingen.  
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