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Deze centrale regeling is opgesteld op grond van artikel 7.53, lid 3 van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en toelating hoger 
onderwijs (RATHO). De regeling ziet toe op de selectie en plaatsing van kandidaten voor een 
bacheloropleiding met een capaciteitsbeperking. In het kader van het selectieproces houden de 
opleidingen rekening met de belangen van kandidaten afkomstig uit de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
kandidaat: degene die zich wil aanmelden of laten inschrijven voor de eerste periode van een associate 
degree-opleiding met een studielast van 60 studiepunten, voor een propedeutische fase van een bepaalde 
bacheloropleiding of, indien die fase niet is ingesteld, de eerste periode in een bacheloropleiding met een 
studielast van 60 studiepunten ; 
 
plaatsingsbewijs: op naam gesteld document, afgegeven door de instelling, dat aantoont dat een kandidaat 
de selectie heeft doorlopen en geplaatst is binnen de door het instellingsbestuur vastgestelde 
onderwijscapaciteit. 
 
rankingnummer: uniek nummer dat door de instelling toegekend wordt aan een kandidaat die de selectie 
heeft doorlopen, waaruit blijkt hoe die kandidaat ten opzichte van de andere deelnemers aan de selectie is 
beoordeeld; 
 
selectie: selectieprocedure als bedoeld in artikel 7.53 van de wet; 
 
ESA: dienst Education and Student Affairs van de TU/e 
 
studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar; 
 
Studielink: gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen en de universiteiten; 
 
vooropleidingseisen: eisen als bedoeld in artikel 7.24 van de wet en artikel 2.1 van de Onderwijs- en 
Examenregeling van de bacheloropleiding 2022-2023. Voor studenten met een niet-Nederlandse 
vooropleiding zie hoofdstuk 2 van de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding 2022-2023 
(zie ook https://www.tue.nl/en/education/become-a-tue-student/admission-and-enrollment/) 
De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de WHW en RATHO eraan 
geeft. 
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Artikel 2 Vaststellen selectiecriteria 
 
1. De vormgeving en uitvoering van selectie voor bacheloropleidingen met een numerus fixus dienen aan 

de volgende uitgangspunten te voldoen: 
a. Er is sprake van een ‘evidence based approach’. Dat wil zeggen dat bestaand onderzoek wordt 

gebruikt, dan wel dat nieuw onderzoek wordt uitgevoerd om indicatoren te identificeren die 
studiesucces en de variantie in studiesucces zo goed mogelijk kunnen voorspellen. De opleiding 
monitort regelmatig of de selectiecriteria en de manier waarop de selectie plaatsvindt goede 
voorspellers blijken te zijn. Daarbij gaat het om de volgende vragen: 
• hoe kan studiesucces voorspeld worden; welke factoren verklaren de variatie in studiesucces? 
• in hoeverre verschillen deze factoren naar achtergrond van de student in termen van 

sociaaleconomische 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. 

b. 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. 

c. Het aantal soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee. 
d. De selectiemethodiek kent een goede balans tussen het streven naar hoge kwaliteit en diversiteit 

van de instroom en diversiteit in de afstudeerrichtingen en/of het beroepenveld. 
e. De opleiding draagt er zorg voor dat degenen die de selectie uitvoeren voldoende zijn toegerust en 

getraind om de selectie goed uit te voeren. 
f. De opleiding geeft zo transparant mogelijke informatie over de selectieprocedure en de 

selectiecriteria. 
2. Binnen deze uitgangspunten stellen de decanen voor hun numerus fixus bacheloropleidingen de 

selectiecriteria en selectieprocedure vast. 
3. Namens het College van Bestuur is de directeur ESA belast met de selectie en plaatsing van studenten. 

De directeur ESA neemt namens het College van Bestuur de besluiten ingevolge deze regeling. 
 
 

Artikel 3 Vaststellen selectiecriteria en procedure op facultair niveau 
 
1. De decaan stelt jaarlijks, voor een door het College van Bestuur aangewezen opleiding met een 

capaciteitsbeperking, binnen zijn faculteit in het Reglement Facultaire Selectiecriteria en -procedure de 
selectiecriteria vast binnen de uitgangspunten van artikel 2, nadat daartoe het advies van de 
opleidingscommissie is ingewonnen. 

2. De decaan stelt de benodigde procedureregels vast ter uitvoering van deze regeling. 
3. Een kandidaat kan maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure van een opleiding. 
4. De decaan houdt bij de selectieprocedure rekening met de belangen van kandidaten afkomstig uit de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
5. De selectiecriteria en nadere procedureregels worden jaarlijks vóór 1 oktober door het College van 

Bestuur bekend gemaakt. 
 
 

Artikel 4 Aanmelddeadline 
 
1. De kandidaat die deel wil nemen aan een selectieprocedure, dient hiertoe uiterlijk op 15 januari 

voorafgaand aan het studiejaar waarin diegene met de opleiding wil starten, via Studielink een verzoek 
tot inschrijving in. 

2. De kandidaat die niet uiterlijk 15 januari een verzoek tot inschrijving via Studielink heeft gedaan en 
alsnog wenst deel te nemen aan de selectieprocedure van een opleiding, dient hiertoe een verzoek in bij 
de directeur ESA per e-mail via selection@tue.nl. 

mailto:selection@tue.nl
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3. De directeur ESA beslist of de kandidaat die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, na 15 januari 
toch mag deelnemen aan de selectieprocedure. In ieder geval moet dan voldaan zijn aan alle van de 
volgende voorwaarden: 
a. de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het verzoek tot inschrijving tijdig in te dienen; 
b. de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk na 15 januari gedaan; 
c. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van deelname aan de 

selectie. 
4. Een verzoek als bedoeld in lid 2 is vergezeld van één of meer bewijsstukken waarmee de kandidaat 

aantoont te voldoen aan het gestelde in lid 3.  
 
 

Artikel 5 Deelname selectieprocedure en verbruik deelnamekans 
 
1. De kandidaat die op 16 januari of later een actief verzoek tot inschrijving voor een opleiding met een 

selectieprocedure heeft of die na een verzoek als bedoeld in artikel 4, lid 2, tot de selectieprocedure is 
toegelaten, verbruikt een deelnamekans. 

2. De kandidaat die niet of niet volledig deelneemt aan de selectieprocedure ontvangt geen 
rankingnummer. De directeur ESA wijst het verzoek tot inschrijving van de kandidaat af en de kandidaat 
verbruikt een deelnamekans. 

3. De kandidaat, die de termijnen zoals bedoeld in deze regeling, niet in acht heeft genomen, verbruikt een 
deelnamekans. 

4. De kandidaat verbruikt geen deelnamekans wanneer: 
a. het verzoek tot inschrijving voor de opleiding met een selectieprocedure uiterlijk op 15 januari via 

Studielink wordt ingetrokken; 
b. de kandidaat er niet in slaagt zijn voor inschrijving benodigde diploma, met inbegrip van de nadere 

vooropleidingseisen, te behalen en tijdig een verzoek doet om de deelnamekans(en) ongedaan te 
maken (zie artikel 11). 

5. Wanneer tijdens de selectie fraude wordt vastgesteld, wordt de kandidaat uitgesloten van de selectie. 
De kandidaat ontvangt geen rankingnummer, maar verbruikt wel een deelnamekans. Onder fraude in de 
selectieprocedure wordt in ieder geval verstaan ieder handelen of nalaten door of vanwege een 
kandidaat, waardoor het vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en vaardigheden geheel 
of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt en/of het al dan niet opzettelijk beïnvloeden van (onderdelen 
van) het selectieproces met als doel het resultaat van het proces te beïnvloeden, dan wel een poging 
daartoe. 

 
 

Artikel 6 Verificatie persoonsgegevens 
 
1. De kandidaat die aan een selectieprocedure deelneemt, dient uiterlijk 31 januari zorg te dragen voor de 

aanlevering van diens correcte persoonsgegevens, op basis waarvan verificatie van de identiteit van de 
kandidaat kan plaatsvinden. Voor kandidaten met een buitenlandse vooropleiding is dit 15 januari, 
waarbij tevens geldt dat zij zorg dienen te dragen voor alle documentatie op basis waarvan 
diplomawaardering verricht kan worden alsmede het betaald hebben van de aanvraagkosten.  

2. Als de kandidaat niet tijdig aan deze verplichting voldoet eindigt zijn deelname aan de 
selectieprocedure. Het verzoek tot inschrijving wordt door de directeur ESA afgewezen.  

 
 

Artikel 7 Selectieprocedure 
 
1. Wanneer het aantal aanmeldingen voor een opleiding op 16 januari hoger is dan het aantal beschikbare 

plaatsen voor die opleiding zal selectie plaatsvinden. De selectieprocedure wordt uiterlijk op 14 april 
afgerond. 

2. Wanneer het aantal aanmeldingen op 16 januari lager of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen 
voor een opleiding vindt geen selectie plaats. De kandidaat dient dan deel te nemen aan de 
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studiekeuzeactiviteiten zoals opgenomen in de Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en 
Beëindiging Inschrijving TU/e (Regeling ASIBI). 

 
 

Artikel 8 Uitslag en plaatsingsbewijs na selectie 
 
1. Het College van Bestuur bericht op 15 april via Studielink aan iedere kandidaat die aan de volledige 

selectieprocedure heeft deelgenomen het rankingnummer en reikt aan kandidaten die hier op grond 
van hun rankingnummer voor in aanmerking komen het plaatsingsbewijs uit. 

2. De kandidaat dient het plaatsingsbewijs binnen twee weken na het moment van ontvangst op de 
daartoe voorgeschreven wijze te accepteren . Een plaatsingsbewijs dat niet binnen twee weken na 
ontvangst is geaccepteerd, vervalt van rechtswege. . Als een uitgereikt plaatsingsbewijs vervalt, reikt 
Studielink namens het College van Bestuur een plaatsingsbewijs uit aan de eerstvolgende kandidaat die 
hier op grond van diens rankingnummer voor in aanmerking komt. 

3. Indien een kandidaat een plaatsingsbewijs niet tijdig heeft geaccepteerd of abusievelijk heeft geweigerd 
dan wel geannuleerd en alsnog aan de betreffende opleiding wil deelnemen, dient deze hiertoe 
onverwijld per e-mail een verzoek in bij de directeur ESA via selection@tue.nl. 

4. De directeur ESA beslist op het verzoek zoals bedoeld in het derde lid. Een verzoek kan worden 
ingewilligd als in ieder geval voldaan is aan alle van de onderstaande voorwaarden: 
a. de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het plaatsingsbewijs binnen twee weken te 

accepteren of de kandidaat heeft abusievelijk het plaatsingsbewijs geweigerd dan wel geannuleerd; 
b. de kandidaat heeft het verzoek om alsnog aan de betreffende opleiding te willen deelnemen zo 

spoedig mogelijk gedaan na het verstrijken van de acceptatietermijn dan wel na het abusievelijk 
weigeren dan wel na het abusievelijk annuleren; 

c. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard als geen plaatsingsbewijs wordt 
verstrekt. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, hoeft de kandidaat niet aan al deze voorwaarden 
te voldoen. 

5. Als een verzoek als bedoeld in het vierde lid wordt ingewilligd, ontvangt de kandidaat een 
plaatsingsbewijs voor het studiejaar volgend op het studiejaar waar het verzoek tot inschrijving op zag. 
Alleen wanneer er nog bewijzen van toelating beschikbaar zijn voor het studiejaar waar het verzoek tot 
inschrijving op zag, kan de kandidaat worden toegelaten tot dit studiejaar. 

6. Een reeds verstrekt plaatsingsbewijs vervalt, indien een kandidaat het plaatsingsbewijs heeft 
geaccepteerd, maar vervolgens het verzoek tot inschrijving intrekt vóór de start van het studiejaar waar 
het verzoek tot inschrijving op zag.  Indien voornoemde kandidaat in navolgende jaren opnieuw een 
verzoek tot inschrijving doet voor dezelfde opleiding, dient de kandidaat opnieuw deel te nemen aan de 
selectieprocedure. 
 

 
Artikel 9 Verstrekken van bewijzen van toelating 
 

1. Het College van Bestuur verstrekt niet meer plaatsingsbewijzen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn 
binnen de opleiding met een capaciteitsbeperking. In bijzondere omstandigheden (met toestemming 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is het mogelijk meer plaatsbewijzen te 
verstrekken dan in eerste instantie, mits het totaal aantal verzilverde plaatsingsbewijzen het totaal 
aantal plaatsen niet overschrijdt.  

2. Het College van Bestuur verstrekt plaatsingsbewijzen tot het moment waarop alle beschikbare bewijzen 
van toelating zijn geaccepteerd en alle kandidaten hebben aangetoond te voldoen aan de 
vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 10, of tot uiterlijk 15 
augustus. 

3. Het College van Bestuur verstrekt op 15 april vijfennegentig procent van de beschikbare 
plaatsingsbewijzen voor een opleiding met een capaciteitsbeperking. De overige vijf procent van de 
beschikbare plaatsingsbewijzen wordt verstrekt op een door de directeur ESA nader te bepalen moment 
tussen 16 april en 15 augustus. 

mailto:selection@tue.nl
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4. Wanneer op 15 april nog niet vijfennegentig procent van de beschikbare plaatsingsbewijzen zijn 
uitgegeven dan kunnen meer bewijzen van toelating worden verstrekt door de directeur ESA zoals 
bedoeld in het vorige lid.  

 
 

Artikel 10 Datum aantonen (nadere) vooropleidingseisen 
 
De kandidaat die een plaatsingsbewijs bezit, dient uiterlijk 31 augustus aan te tonen dat voldaan wordt aan 
de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet aan deze verplichting voldoet 
vervalt het plaatsingsbewijs.  
 
 

Artikel 11 Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen 
 

1. De kandidaat die er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift, met inbegrip van de nadere 
vooropleidingseisen, te behalen, kan bij de directeur ESA een verzoek indienen om de verbruikte 
deelnamekans(en) ongedaan te maken. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via selection@tue.nl. 

2. De kandidaat dient een verzoek als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
voor 1 september in. Uiterlijk 1 oktober wordt het verzoek afgehandeld. 

3. De kandidaat die een verzoek als bedoeld in het eerste lid doet, dient dit vergezeld te doen gaan van een 
bewijsstuk waaruit blijkt dat de kandidaat gezakt is. 

 
 

Artikel 12 Instroom in een volgend jaar 
 

1. Een kandidaat die, na acceptatie van een plaatsingsbewijs en het voltooien van de inschrijving voor een 
opleiding, de inschrijving voor 1 maart van dat studiejaar voor de betreffende opleiding beëindigt, kan 
voor een daaropvolgend studiejaar opnieuw een verzoek voor inschrijving voor deze opleiding doen 
zonder te hoeven deelnemen aan de selectieprocedure, mits de kandidaat zich voor 1 mei aanmeldt1. 
Wanneer de student heeft voldaan aan de voorwaarden van een positief studieadvies wordt de 
kandidaat ingeschreven in het tweede jaar van de opleiding.  

2. De kandidaat, die bij een andere instelling een plaatsingsbewijs heeft geaccepteerd voor dezelfde 
CROHO-opleiding, kan voor een daarop volgend studiejaar een verzoek indienen tot hogere jaars 
inschrijving. Het verzoek wordt ingediend via e-mail selection@tue.nl met daarbij één of meer 
bewijsstukken waaruit blijkt dat de kandidaat bij de andere instelling ten minste heeft voldaan aan de 
eisen voor een positief studieadvies voor dezelfde opleiding. 

3. Het College van Bestuur kan besluiten inschrijvingen te weigeren aan die studenten die niet reeds 
eerder ingeschreven zijn geweest aan een opleiding aan de TU/e. Dit besluit kan worden genomen 
wanneer de onderwijscapaciteit in de postpropedeutische fase van een opleiding niet toereikend is voor 
een onbeperkte inschrijving, 

 
 

Artikel 13 Beslissing na bezwaar 
 

1. Tegen beslissingen met betrekking tot de selectie kan de kandidaat bezwaar maken bij het College van 
Bestuur. 

2. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. 

3. Indien na een bezwaar wordt besloten dat een plaatsingsbewijs aan de kandidaat wordt verstrekt geldt 
dit plaatsingsbewijs voor het studiejaar waarvoor het verzoek tot inschrijving was ingediend. 

4. In afwijking van het derde lid kan een plaatsingsbewijs voor het opvolgende studiejaar worden uitgereikt 
wanneer:  

 
1 Zie de Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving 

mailto:selection@tue.nl
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a. er geen bewijzen van toelating meer beschikbaar zijn, dan wel komen, voor het studiejaar waar het 
verzoek tot inschrijving op zag; 

b. op het bezwaarschrift na de aanvang van het studiejaar, oftewel na 1 september, wordt besloten; 
c. de kandidaat zelf verzoekt om een plaatsingsbewijs voor het opvolgende studiejaar. 

 

Artikel 14 Hardheidsclausule 
 
Indien zich bijzondere situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur ESA.  
 
 

Artikel 15 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2022. 
 
 

Artikel 16 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Centrale Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen TU Eindhoven 
2023-2024. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het College van Bestuur in zijn vergadering 29 september 2022. 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
Op basis van artikel 7.53 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kan het 
College van Bestuur (CvB) voor bepaalde bacheloropleidingen het maximum aantal studenten vaststellen dat 
voor het eerste jaar kan worden ingeschreven (numerus fixus). 
Voor de selectie dient een reglement te worden vastgesteld waarin onder meer de kwalitatieve 
selectiecriteria en de selectieprocedure zijn opgenomen. De voorliggende regeling is een centrale regeling 
met de algemene uitgangspunten voor de selectie (artikel 2) en de aspecten van aanmelden en toelaten die 
tot de centrale taak van de universiteit behoren. 
De kandidaten die zich voor een numerus fixus opleiding aanmelden worden geselecteerd om te bepalen 
wie er kunnen worden toegelaten. De selectie vindt plaats op basis van minimaal twee kwalitatieve 
selectiecriteria. 
De feitelijke selectie vindt plaats per numerus fixus opleiding. Daarvoor is een facultair reglement per 
opleiding opgesteld. Hierin zijn de specifieke selectiecriteria, de uitvoering van de selectieprocedure en een 
voorziening voor studenten uit de overzeese gebiedsdelen opgenomen (art. 3.4). 
In het facultaire reglement is de procedure bij fraude nader uitgewerkt. Het kan ook voorzien in een 
procedure waarbij een kandidaat nadere informatie of uitleg kan krijgen over de uitkomst van de selectie en 
het toegekende rankingnummer. Dit hoeft geen recht op inzage of nabespreking in te houden, maar kan wel 
helpen om een kandidaat de nodige duidelijkheid te geven en om (onnodige) bezwaren te voorkomen. 
De centrale regeling en het facultaire reglement zullen in de informatievoorziening naar kandidaten zoveel 
mogelijk in samenhang worden getoond. 
De bepalingen in de voorliggende regeling zijn gebaseerd op Regeling aanmelding en toelating hoger 
onderwijs (Ratho) voor wat betreft het aanmelden voor en toegelaten worden tot de numerus fixus 
opleiding en de daarbij behorende data en deadlines. Voor zover nodig volgt hierna een toelichting op een 
bepaald artikel of onderdeel daarvan. 
 
 
Toelichting per artikel 
 
Artikel 4 
Het is voor een kandidaat slechts zinvol om aan te melden voor een numerus fixus opleiding als diegene 
bezig is met de juiste vooropleiding (nadere vooropleidingseis). Dit wordt niet vooraf gecheckt maar  
voorlichting is erop gericht dat kandidaten dit weten om een zinloze selectieprocedure te voorkomen. Of 
een kandidaat het vereiste diploma en eventuele nadere vooropleidingseisen heeft behaald wordt formeel 
op een later moment getoetst wanneer de eindexamencijfers bekend zijn, zie artikel 10. 
 
Artikel 4, lid 3 en lid 4 
Een bewijsstuk dat de kandidaat in ieder geval moet meesturen om aan te tonen dat het te late verzoek zo 
snel mogelijk na het verlopen van de termijn is gedaan, is een afschrift/mail van Studielink waaruit de datum 
van de weigering van inschrijving blijkt. De kandidaat kan daartoe een e-mail naar zichzelf sturen met de 
melding die zichtbaar wordt op het moment dat diegene zich te laat probeert aan te melden. 
Te late verzoeken worden door de directeur ESA in behandeling genomen wanneer zij binnen 10 
kalenderdagen na 15 januari gedaan zijn (artikel 4 lid 3, b). 
 
Artikel 5, lid 2 
Wanneer de selectie is afgerond stelt de instelling een lijst op waarin iedere kandidaat die de selectie in zijn 
geheel heeft doorlopen een uniek nummer krijgt. De ranking van kandidaten is ten opzichte van elkaar. Dat 
betekent dat een kandidaat die niet heeft deelgenomen aan (een deel van) de selectie niet gerankt kan 
worden en dus geen rankingnummer kan krijgen. Niet of slechts deels deelnemen aan de selectieprocedure 
leidt tot uitsluiting van de selectie en het verbruik van een deelnamekans. 
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Artikel 5 lid 3 
De kandidaat die zich te laat aanmeldt en toch op grond van artikel 4, derde lid mag deelnemen, verbruikt 
geen deelnamekans wanneer blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de vooropleidingseisen van artikel 10. 
 
Artikel 5 lid 5 
Bij vermeende fraude zal uiteraard zorgvuldig te werk moeten worden gegaan en de verdachte kandidaat 
met de geconstateerde fraude moeten worden geconfronteerd. De kandidaat zal vooraf efficiënt de 
gelegenheid worden gegeven zijn visie op de constatering te geven (‘horen’), alvorens de fraude definitief 
wordt vastgesteld. Eventueel wordt de procedure bij fraude in het facultaire reglement uitgewerkt. Tegen 
een besluit tot uitsluiting vanwege fraude staat bezwaar open. 
 
Artikel 7 
Wanneer gedurende de selectieprocedure het aantal kandidaten lager of gelijk is aan het aantal beschikbare 
plaatsen voor die opleiding dienen de resterende onderdelen van de selectie te worden afgerond. De wet 
biedt geen ruimte om de reeds in gang gezette selectie stop te zetten.  
 
Artikel 8 lid 1 
De kandidaat met het laagste rankingnummer wordt als eerste geplaatst. Het plaatsingsbewijs wordt 
meteen uitgereikt aan die kandidaten die met hun rankingnummer binnen de capaciteit vallen. Dit gebeurt 
door Studielink. De plaatsingsbewijzen worden vanaf 15 april verstrekt wat betekent dat het niet altijd 
mogelijk is om te toetsen of een kandidaat aan de toelatingseisen voldoet. Na acceptatie van een 
plaatsingsbewijs dient de kandidaat aan te tonen dat aan de nadere vooropleidingseisen wordt voldaan 
voordat er tot inschrijving kan worden over gegaan (artikel 10). 
 
Artikel 8 lid 2 
Voor de nieuwe correcte berekening van de 14-dagen bedenktermijn, start de termijn op het moment van 
dagtekening en eindigt deze na twee weken aan het einde van de dag.  
Voorbeeld: Als een bewijs van toelating op 15 april is afgegeven, heeft de student tot en met 29 april om 
23:59 uur, om de numerus fixus plek te accepteren. 
 
Artikel 8 lid 5 
Indien een kandidaat zijn plaatsingsbewijs niet (tijdig) accepteert of abusievelijk wijzigt of annuleert, is in 
beginsel zijn plaats vergeven aan een andere student op de ranking lijst. De kandidaat kan dan een verzoek 
indienen om alsnog te worden toegelaten tot de opleiding- een beroep op de zogenaamde 
hardheidsclausule. Bij inwilliging van dit verzoek wordt de kandidaat slechts toegelaten tot de studie in een 
volgend studiejaar tenzij er plek is in het studiejaar waar het verzoek op ziet. Dit ter vrije beoordeling van de 
directeur ESA (namens het CvB). 
 
Artikel 9 lid 3 
Het is verstandig om plaatsen te reserveren voor kandidaten die om wat voor redenen dan ook (bijv. ziekte, 
ongeval etc.) pas in een (te) laat stadium een plaats zouden verkrijgen, om te voorkomen dat dan alle 
plaatsen al vergeven zouden zijn. Tussen januari en september kan de opleiding het aantal 
voorgereserveerde plaatsen laten teruglopen. Het hanteren van een percentage heeft als voordeel dat niet 
ieder jaar per opleiding een exact aantal gereserveerde plaatsen hoeft te worden vastgesteld. 
 
Artikel 10 
Om toegelaten te worden tot een opleiding dient de kandidaat te voldoen aan de vooropleidingseisen. De 
kandidaat dient daarvan bewijzen te overleggen, bijv. het diploma. 
 
Artikel 12 
Bij instroom in een volgend studiejaar vindt inschrijving administratief plaats als ‘hogerejaars’. Een student 
hoeft niet opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure wanneer de student zich opnieuw voor dezelfde 
opleiding inschrijft. Uiteraard moet aan de voorwaarden zijn voldaan zoals bijvoorbeeld een positief bindend 
studieadvies of nog geen studieadvies ontvangen vanwege voortijdige uitschrijving. Wanneer de student een 
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negatief bindend studieadvies heeft ontvangen, geldt de regel dat de student zich de drie jaar 
daaropvolgend niet mag inschrijven voor die opleiding (zie artikel 7.5 van de OER Bacheloropleidingen).  
 
Artikel 13 
In dit artikel is aangegeven wat geldt indien een bezwaar gegrond is en aan de kandidaat alsnog een 
plaatsingsbewijs wordt verstrekt. In beginsel geldt dat plaatsingsbewijs voor het studiejaar van inschrijving, 
maar omstandigheden kunnen meebrengen dat dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen 
studieplaatsen meer beschikbaar zijn. Bij wijze van uitzondering kan dan aan de kandidaat een 
plaatsingsbewijs voor het opvolgende studiejaar worden verstrekt. Dit is geregeld in het vierde lid. 
In dit artikel is niet geregeld tegen welke besluiten bezwaar kan worden ingediend omdat dit volgt uit de 
Algemene wet bestuursrecht, de regeling en het besluit zelf. In het kader van deze regeling selectie en 
plaatsing kan het onder meer gaan om de volgende besluiten: 
• het toekennen van een rankingnummer op basis van de selectie en het besluit tot uitgifte van een 

plaatsingsbewijs, 
• het besluit tot al dan niet toelaten op grond van vooropleidingseisen, 
• besluiten op grond van een hardheidsclausule (na verzoek bij te laat aanmelden op 15 januari en besluit 

daarop artikel 4; na verzoek bij te laat accepteren plaatsingsbewijs na 15 april en besluit daarop, artikel 
8). 

Van belang is dat een eventuele bezwaarprocedure zo snel mogelijk wordt afgerond. Als de kandidaat gelijk 
krijgt is het wenselijk dat diegene nog in datzelfde jaar kan instromen. 
De instelling moet communiceren dat kandidaten zo snel mogelijk hun bezwaarschrift moeten indienen en 
hen wijzen op de spoedprocedure van artikel 7.63 a lid 4 van de WHW (aanvragen voorlopige voorziening). 
 
Geen besluiten en niet vatbaar voor bezwaar en beroep: de selectiecriteria, de normering van de 
selectieonderdelen, het vervallen van gestelde termijnen, zoals het niet tijdig accepteren van het 
plaatsingsbewijs via Studielink (het plaatsingsbewijs vervalt dan van rechtswege) en voorvallen tijdens de 
selectieprocedure (klachten). 
 


