Aanmeldprocedure voor een bacheloropleiding
met decentrale selectie
Let op:

Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt de centrale loting voor opleidingen

met een beperkte capaciteit (de zogeheten numerus fixus opleidingen)
afgeschaft. In plaats daarvan gaan hogescholen en universiteiten zelf alle
studenten voor deze opleidingen selecteren. Dit heet decentrale selectie.

Decentrale selectie
Bij een decentrale selectie wordt gekeken naar een combinatie van prestaties
en/of eigenschappen. De selectiecriteria vind je op de webpagina van de
betreffende opleiding. De directe toelating op basis van een gemiddeld
eindexamencijfer van een 8 of hoger wordt hiermee afgeschaft.

Voor hoeveel opleidingen met decentrale selectie mag je je aanmelden?
Per studiejaar mag je je voor maximaal vier opleidingen aanmelden, waarvan
maximaal twee numerusfixusopleidingen. Dat kan ook dezelfde opleiding op
twee verschillende onderwijsinstellingen zijn. Uitzonderingen daarbij zijn
Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die
studies geldt dat je maar één opleidingsplaats mag kiezen. Dit zijn namelijk
studies waar het aantal aanmeldingen altijd veel hoger ligt dan het aantal
beschikbare plekken.

Hoe vaak mag je meedoen met een decentrale selectie?
Het verschilt per opleiding hoe vaak je mag meedoen. Dit is maximaal drie keer,
maar kan ook minder zijn. Heb je vóór 2017 al meegedaan aan een loting, dan
telt het aantal deelnames voor 2017 ook mee en kan het zijn dat je uitgesloten
wordt van deelname op basis van eerdere aanmeldingen voor de betreffende
numerusfixusopleiding.
Welke cijfers tellen mee voor je aanmelding?
Omdat de uiterste aanmelddatum 15 januari 2017 is, kunnen de eindcijfers van
het centraal examen niet mee worden genomen in de decentrale selectie. Tijdens
deze selectie zal er gekeken worden naar de overgangscijfers van havo 4 naar
havo 5 en van vwo 5 naar vwo 6.

Aanmelden voor studiejaar 2017-2018
De deadline voor je aanmelding is 15 januari 2017. De decentrale selecties zullen
vervolgens tussen 15 januari en 15 april plaatsvinden op de hogescholen en
universiteiten.

Resultaat
Op 15 april krijgen alle leerlingen die hebben deelgenomen aan een decentrale
selectie de uitslag en hun rangnummer te horen via www.studielink.nl.
De leerlingen die na de decentrale selectie een bewijs van toelating ontvangen,
moeten dit binnen twee weken accepteren. Doe je dit niet dan vervalt je
toelating.
Indien je aan meerdere decentrale selecties hebt deelgenomen en hier ook
meerdere toelatingsbewijzen voor hebt ontvangen, zul je een keuze moeten
maken. Je kunt dus maar één toelating accepteren

Belangrijk: Iedere hogeschool en universiteit geeft een eigen invulling aan de
decentrale selectie. Bekijk daarom op tijd de selectiecriteria die jouw
toekomstige school hanteert. Deze zijn te vinden op de websites van de
hogescholen en universiteiten.

Algemene aanmeldprocedure voor een
bacheloropleiding
Voor het aanmelden bij een bacheloropleiding dien je de volgende zes
stappen te doorlopen:
Stap 1:

Aanvragen DigiD.
Dit doe je op www.digid.nl Binnen vijf werkdagen krijg je een brief
met je inloggegevens en kun je verder gaan met de volgende
stappen.

Stap 2:

Aanmelden studie
Meld je aan voor een studie via Studielink. Dit doe je door naar
www.studielink.nl te gaan en in te loggen met je DigiD. Vervolgens
volg je de stappen in Studielink.

Stap 3:

Studiefinanciering aanvragen
De studiefinanciering kun je aanvragen bij DUO. Dit doe je door
naar www.duo.nl te gaan.
De studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: een lening, een
studentenreisproduct, een aanvullende beurs en een
collegegeldkrediet. Kijk op de site van DUO om erachter te komen
voor welke onderdelen jij in aanmerking komt.

Stap 4:

Aanvragen studentenreisproduct
Het studentenreisproduct heb je samen met je studiefinanciering
aangevraagd. Op www.ov-chipkaart.nl kun je een persoonlijke OVchipkaart aanvragen die je vervolgens kunt koppelen aan je
studiefinanciering.

Stap 5:

Toelating/Studiekeuzecheck
De hogeschool of universiteit waarbij jij je hebt ingeschreven, nodigt
jou uit voor een selectiedag of ontvangt de door jouw gemaakte
toelatingsdocumenten (de toelating/ selectie kan per hogeschool of
universiteit verschillen).
Daarnaast wordt er een studiekeuzecheck gedaan om na te gaan of
je vooropleiding voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding.

Je ontvangt bericht van je hogeschool of universiteit of je wordt
toegelaten tot je gekozen opleiding.
Stap 6:

Voltooien van je inschrijving
Je voltooit je inschrijving door het collegegeld, dat jaarlijks
vastgesteld wordt, over te maken naar je gekozen opleiding. Dit doe
je nadat bij DUO je studie bevestigd is.

