Numerus ﬁxus

Veelgestelde vragen met antwoorden over
numerus ﬁxus bij Hogeschool Rotterdam

Veelgestelde vragen
Wat is numerus fixus?

Numerus fixus wordt bij een opleiding toegepast als die maar een beperkt aantal
plaatsen te vergeven heeft vanwege een krappe arbeidsmarkt, tekort aan stage-
plaatsen, beperkte faciliteiten etc. Elke toekomstige student (aanmelder) dient
deel te nemen aan de selectieprocedure en het resultaat uit die selectieproce
dure bepaalt het rangnummer. Als je rangnummer binnen het aantal beschikbare
plaatsen valt, dan krijg je direct een plaats aangeboden. Valt je rangnummer
buiten de beschikbare capaciteit, dan word je in volgorde van rangnummer
geplaatst zodra er een plaats beschikbaar komt.
De opleiding geeft van tevoren op hoeveel beschikbare plaatsen er zijn en deze
informatie is terug te vinden op de website van de opleiding via
hogeschoolrotterdam.nl.

Voor hoeveel opleidingen met numerus fixus kan ik mij per jaar
aanmelden?

Het maximum aantal verzoeken dat je per studiejaar voor een opleiding met
numerus fixus in je Studielinkaccount mag hebben is twee.
Alleen voor de opleidingen Fysiotherapie en Verloskunde geldt dat je je maar bij
één instelling kunt aanmelden.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

De uiterste aanmelddatum voor een opleiding met numerus fixus is 15 januari en
de aanmelding verloopt via Studielink.
Voor het aanmelden bij Studielink dien je te beschikken over een geactiveerd
DigiD account.

Ik ben te laat met aanmelden. Kan ik mij dan nog aanmelden voor
een opleiding met numerus fixus?

In principe kan dat niet meer, maar als je door overmacht niet in staat bent
geweest om je tijdig aan te melden dien je een e-mail met een verzoek te richten
aan ssc-selectie@hr.nl. In dit bericht verzoek je Hogeschool Rotterdam om je
alsnog aan te melden voor de opleiding met numerus fixus en dien je duidelijk
aan te geven en met bewijzen te onderbouwen waarom je niet in staat was om je
uiterlijk 15 januari aan te melden.
TIP: dien je verzoek zo snel als mogelijk in, omdat anders het antwoord te lang op
zich laat wachten. De selectieprocedure kan dan al afgelopen zijn.

Ik heb mij via Studielink aangemeld en een bevestiging ontvangen.
Wat gebeurt er dan?

Van Hogeschool Rotterdam ontvang je een activatiemail voor je studentaccount.
Hiermee kun je inloggen op je student e-mailadres en het interne netwerk van
Hogeschool Rotterdam (HINT). Van de opleiding ontvang je vanaf 16 januari (als
dit al niet eerder heeft plaatsgevonden) informatie over de selectieprocedure en
data.
Informatie over de selectieprocedure en data is ook terug te vinden op de opleidingspagina via hogeschoolrotterdam.nl.

Ik heb mij ook aangemeld voor dezelfde opleiding met numerus fixus
van een andere hogeschool en de selectiedag is voor beide opleidingen op hetzelfde moment. Wat moet ik doen?

Opleidingen kunnen soms landelijk afspreken op welke dag(en) de selectieprocedure(s) plaats vind(t)en. Elke opleiding heeft minimaal twee selectiemomenten.
Zijn die ook gelijk, dan dien je direct contact op te nemen met de contactpersoon
van de opleiding en met hem of haar te overleggen op welke dag(en) het wel kan.

Ik ben niet op de selectiedag gekomen. Kan ik dan nog deelnemen?

Heb je niet deelgenomen aan de selectie waarvoor je bent uitgenodigd, dan komt
er achter jouw naam een ND (niet deelgenomen) te staan. Er bestaat dan nog
maar één mogelijkheid en de opleiding zal je daarover informeren. Kom je weer
niet dan ontvang je een tweede ND en dat betekent dat je afgewezen wordt.
TIP: neem altijd contact op met de contactpersoon van de opleiding.

Ik heb niet alle opdrachten voor de selectiedag kunnen afronden.
Kan ik dan wel komen?

Heb je niet op tijd aan alle opdrachten kunnen voldoen, dan ontvang je ook een
ND (niet deelgenomen) en heb je nog maar één kans om alle onderdelen van de
selectieprocedure correct uit te voeren. De opleiding zal je voor een tweede keer
uitnodigen. Voldoe je weer niet aan de opdrachten, dan geldt dit als 2x ND en
word je afgewezen.
TIP: neem ook hiervoor altijd contact op met de contactpersoon van de opleiding.

Wanneer krijg ik mijn rangnummer te horen?

Op 15 april ontvang je via Studielink een mailbericht met alleen je rangnummer.
De opleiding stuurt jou na 15 april een brief of e-mail met daarin niet alleen het
rangnummer, maar motiveert ook kort hoe jij op die plaats gekomen bent.
Het rangnummer is ook terug te vinden in je Studielinkaccount.
Het communiceren via post, e-mail en het telefoonnummer gebeurt via de adressen en nummers die in Studielink staan vermeld.

Ik ben geselecteerd en ik heb een plaats aangeboden gekregen.
Wat moet ik nog doen?

Gefeliciteerd, maar denk eraan dat je binnen twee weken je plaatsing in Studielink moet accepteren, anders vervalt je plaatsing.
Accepteren van je plaats in Studielink gaat via de To-Do-actie: ‘regel je plaatsing’.
Vergeet niet dat je buiten het accepteren van je plaats ook uiterlijk op 31 augustus moet voldoen aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden. Zo niet, dan vervalt
je inschrijving.

Ik ben te laat met het accepteren van de plaats. Wat nu?

Alleen als je door overmacht niet in staat bent geweest om je plaats tijdig te
accepteren, dien je een mailbericht met je verzoek te richten aan
ssc-selectie@hr.nl. In dit bericht verzoek je Hogeschool Rotterdam dat je alsnog
je plaats wilt accepteren. Je dient duidelijk aan te geven en met bewijzen te
onderbouwen waarom je niet in staat was om binnen de termijn van twee weken
je plaats te accepteren.

Ik heb geen plaats aangeboden gekregen. Wat nu?

Dat is jammer, maar nog niet getreurd. Ervaring leert dat niet alle geplaatste
studenten ook daadwerkelijk hun plaats accepteren omdat zij een plaats bij een
andere hogeschool accepteren of omdat zij zakken voor hun eindexamen. De vrijgekomen plaatsen worden dan opgevuld in volgorde van het rangnummer.
Voorbeeld: jij hebt rangnummer 101 en er zijn maar 100 plaatsen beschikbaar.
Jij bent dus niet geplaatst. Nummer 54 accepteert bijvoorbeeld zijn plaats niet,
dan komt er een plaats vrij. Omdat jij rangnummer 101 hebt, ben jij dus de eerste
persoon die benaderd wordt om de opengevallen plaats in te nemen. Jij krijgt
dan bericht van Studielink. Ook hier geldt dat je binnen twee weken je plaats moet
bevestigen.
Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen.

Ik ben het niet eens met mijn rangnummer. Wat kan ik dan nog doen?

Ben je geplaatst, dan is er geen probleem.
Denk er wel aan dat je de plaatsing binnen twee weken moet accepteren en dat
je verder uiterlijk op 31 augustus moet voldoen aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden.
Ben je niet geplaatst en ben je het niet eens met je rangnummer? Dan kun je binnen zes weken je bezwaar tegen het besluit van de opleiding over je rangnummer
met duidelijke argumenten indienen bij de Geschillenadviescommissie van
Hogeschool Rotterdam via het online formulier op hr.nl/voorlichting/inschrijving/
bezwaar-indienen/.
Doe dit binnen 6 weken na 15 april en lees eerst goed de veelgestelde vragen op
de website voor je het bezwaarschrift indient.
TIP: De Geschillenadviescommissie zal alleen oordelen over de uitgevoerde procedure en niet over de inhoudelijke motivatie van je rangnummer.

Ik ontvang een bericht over mijn geregistreerde selectiepogingen.
Waarom is dit?

Op 15 augustus ontvang je een e-mail van Studielink met het verzoek het aantal
geregistreerde selectiepogingen te controleren. Per opleiding met numerus fixus
mag je maar maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt
een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in
Studielink hebt staan voor een opleiding met numerus fixus. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats
aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alleen
als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatings
eisen havo/vwo kunt voldoen, kun je een verzoek indienen om je gegevens te
corrigeren. Stuur dan uiterlijk 31 augustus een e-mail met als onderwerp ‘Verzoek
tot correctie selectiepoging’ naar ssc-selectie@hr.nl. Voeg bij je e-mail een kopie
van je eindcijferlijst, waarop vermeld staat dat je ‘gezakt’ bent of lever een verklaring aan waarin je onderwijsinstelling bevestigt dat je gezakt bent voor het eind
examen.

Numerus ﬁxus bij
Hogeschool Rotterdam
Bij opleidingen met numerus ﬁxus verloopt de aanmeldprocedure
heel anders dan bij de reguliere opleidingen.
Opleidingen kiezen voor een opleiding met numerus ﬁxus indien
de arbeidsmarkt (jouw toekomst!) beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Redenen om het aantal plaatsen te beperken en
selectie toe te passen. Iedereen heeft een gelijke kans om toegelaten te worden, alleen dient de opleiding aan Studielink door
te geven wat de volgorde (ranking) is van alle aanmelders. De
selectie wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal criteria.
De selectiecriteria en –procedure zijn terug te vinden op de opleidingspagina op hogeschoolrotterdam.nl.
Op 15 april voorafgaand aan het studiejaar wordt de ranking
bekend gemaakt en dan weet je of je direct bent geplaatst of dat
je nog moet wachten. Tot en met 15 augustus bestaat namelijk de
mogelijkheid dat je wordt geplaatst omdat er een (aantal) plek(ken) vrijkomt. Studielink informeert jou daarover, houd daarom
steeds je e-mail en Studielink in de gaten.
De belangrijkste vragen rond opleidingen met numerus ﬁxus
hebben wij in deze folder verzameld en van een antwoord voorzien. Staat jouw vraag er niet tussen en/of heb je meer informatie
nodig, neem dan contact op met de contactpersoon van jouw
opleiding met numerus ﬁxus.
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