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Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus 

 

Inleiding 

Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot 

doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten.  

De regeling is opgesteld in overeenstemming met artikel 7.31a-d Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek - WHW 
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Begripsbepaling 

Aspirant-student: degene die via Studielink een eerste verzoek tot inschrijving heeft gedaan voor één 

van de bacheloropleidingen van Hogeschool Viaa. 

Recht op toelating: de aspirant-student kan een recht op toelating verkrijgen voor de opleiding 

waarvoor hij een studiekeuzecheck heeft verricht. 

Studiekeuzeactiviteit: het geheel aan activiteiten dat Hogeschool Viaa aanbiedt aan aspirant-

studenten, bestemd om een studiekeuzeadvies op te baseren. 

Studiekeuzeadvies: het advies dat Hogeschool Viaa geeft aan een aspirant die heeft deelgenomen aan 

de studiekeuzeactiviteit, over zijn keuze voor een bepaalde bacheloropleiding, zoals bedoeld in artikel 

7.31.b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek – WHW. 

Studiekeuzecheck: studiekeuzeactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 7.31.b Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek - WHW. 

Verzoek tot inschrijving (vti): het verzoek van een aspirant tot inschrijving voor een bacheloropleiding 

aan Hogeschool Viaa. 

WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. 

Instroomdag: een dag voor aspirant-studenten waarop individuele of groepsgesprekken zullen 

plaatsvinden. 

 

Algemeen 

Artikel 1 Toepassing regeling 

Deze regeling is alleen van toepassing voor alle eerste verzoeken tot inschrijving voor de 

propedeutische fase van één van de bacheloropleidingen van Hogeschool Viaa door aspirant-

studenten. 

 

Artikel 2 Uiterste datum inschrijving 

a. In verband met het uitbrengen van een studiekeuzeadvies is inschrijven voor de propedeutische fase 

van een bacheloropleiding met studiekeuzecheck mogelijk uiterlijk 30 september. 

b. In verband met de toepassing van de numerus fixusregeling geldt voor de voltijd bacheloropleiding 

Verpleegkunde een inschrijfdatum tot 15 januari.  

 

Artikel 3 Veranderen van opleiding na 31 augustus 

a. De student die zich na 31 augustus wil inschrijven bij een andere opleiding aan Hogeschool Viaa, met 

uitzondering van de bacheloropleiding Verpleegkunde voltijd, moet hiervoor een verzoek indienen bij 

de instroomcoördinator van de betreffende opleiding. 

b. De student als bedoeld in lid a, wordt niet in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een 

studiekeuzecheck en ontvangt geen studiekeuzeadvies. 
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Artikel 4 Inschrijven voor een opleiding met een studiekeuzecheck 

4.1 Studiekeuzeactiviteit (SKA) 

a. Een aspirant die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeutische fase van één van de 

bacheloropleidingen aan Hogeschool Viaa, met uitzondering van de voltijd HBO-V (waarop een  

selectieprocedure van toepassing is), neemt deel aan de door de hogeschool aangeboden SKA. 

Deelname aan de studiekeuzecheck is een voorwaarde voor toelating. 

b. een SKA bestaat uit 

1. het invullen van een online formulier met achtergrondvragen m.b.t. persoonskenmerken en 

identiteit, alsook het maken van een aantal tests met betrekking tot de capaciteiten (kan deze aspirant 

het hbo aan?) en de motivatie (Is de aspirant gemotiveerd voor deze opleiding?). De aspirant ontvangt 

naar aanleiding van het inschrijfverzoek een link welke toegang geeft tot deze online tests. 

2. het deelnemen een individueel of groepsgesprek op de Instroomdag, waarbij onder andere de 

rapportage van deze tests aan de orde kan komen; 

3. het deelnemen aan eventuele eerder(e) c.q. nader(e) gesprek(ken) op verzoek van een decaan of 

propedeusecoördinator van de opleiding. 

c. wanneer een aspirant een afspraak maakt met een toelater/coördinator over een eventuele 

aangepaste route, dan worden daarin de online vragenlijst en tests meegenomen.  

d. een aspirant mag aan maximaal drie SKA’s per inschrijfperiode deelnemen.  

 

4.2 Deelname aan de studiekeuzeactiviteit 

a. een aspirant-student die zonder geldige reden niet deelneemt aan de aangeboden SKA, wordt niet 

ingeschreven en dient het inschrijfverzoek te annuleren. 

b. ziekte, persoonlijke omstandigheden, andere onderwijsverplichtingen en overmacht worden gezien 

als geldige redenen niet deel te nemen aan de aangeboden SKA. Een en ander dient door de aspirant-

student minimaal twee weken (indien mogelijk) van tevoren worden aangetoond en staat ter 

beoordeling aan het opleidingsmanagement. Het opleidingsmanagement bepaalt vervolgens op welke 

andere wijze een studiekeuzeadvies kan worden uitgebracht. 

c. bij twijfel/discussie over de (on)geldigheid van onder lid b genoemde redenen ligt de 

beslissingsbevoegdheid bij de opleidingsmanager. 

 

4.3 Studiekeuzeadvies 

a. Een studiekeuzeadvies wordt afgegeven voor een opleiding waarvoor daadwerkelijk een 

inschrijfverzoek is gedaan. 

b. Het studiekeuzeadvies is van toepassing op het inschrijfverzoek van de gekozen opleiding. 

c. Uiterlijk vier weken na het telefonisch of persoonlijk onderhoud van de aspirant-student met een 

vertegenwoordiger van de opleiding, wordt het studiekeuzeadvies uitgebracht: 

1. De conclusie van het studiekeuzeadvies luidt ‘positief’ of ‘negatief’; 
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2. Het studiekeuzeadvies wordt per e-mail of brief uitgebracht; 

3. De aspirant-student heeft het recht om met de opleiding het gesprek aan te gaan over een negatief 

studiekeuzeadvies. 

d. Bij definitieve inschrijving wordt de rapportage van de betreffende aspirant-student opgeslagen in 

het Studenteninformatiesysteem. De rapportage is alleen zichtbaar voor de propedeusecoördinator 

van de betreffende opleiding en de dienst Studentenzaken. 

e. Een aspirant-student die de digitale tests ten behoeve van de studiekeuzechecks afneemt, geeft 

hiermee toestemming aan Hogeschool Viaa om de hieruit voortkomende rapportage op te slaan in het 

Studenteninformatiesysteem. 

f. Bij definitieve inschrijving wordt het studiekeuzeadvies van de betreffende aspirant-student 

opgeslagen in het Studenteninformatiesysteem. Dit advies is alleen zichtbaar voor de 

propedeusecoördinator van de betreffende opleiding en de Dienst Studentenzaken. 

g. Een aspirant-student heeft het recht om bezwaar aan te tekenen ten aanzien van de opslag van 

zijn/haar rapportage en/of studiekeuzeadvies. Dit bezwaar kan verstuurd worden naar de 

propedeusecoördinator van de betreffende opleiding. 

 

Artikel 5 Inschrijfdatum 

5.1 Inschrijving uiterlijk voor 1 mei 

a. een aspirant-student die voor 1 mei voor de eerste keer een verzoek tot inschrijving doet heeft het 

recht maar ook de plicht deel te nemen aan een SKA. 

b. een aspirant-student die voor 1 mei een inschrijving doet en na een SKA een negatief 

studiekeuzeadvies heeft ontvangen, heeft het recht toch de opleiding te gaan volgen, het 

studiekeuzeadvies is niet bindend. 

 

5.2 Inschrijving vanaf 1 mei 

a. een aspirant-student die na 1 mei voor de eerste keer een inschrijfverzoek doet, heeft geen recht 

maar heeft wel de plicht deel te nemen aan een SKA. 

b. een aspirant-student die na inschrijving voor 1 mei voor de ene opleiding en na 1 mei alsnog een 

inschrijfverzoek doet voor een andere opleiding, heeft de rechten en plichten zoals beschreven in 

artikel 4.1. Deze categorie aspirant-studenten kan uiterlijk 30 september een studiekeuzecheck volgen 

en alsnog worden ingeschreven. 

c. een aspirant-student die een negatief BSA heeft ontvangen en door het tijdstip van afgifte daarvan 

niet in staat was voor 1 mei een inschrijfverzoek te doen voor de propedeutische fase van een opleiding 

van Hogeschool Viaa, heeft de rechten en plichten zoals beschreven in artikel 4.1. Deze categorie 

aspirant-studenten kan tot uiterlijk 30 september een studiekeuzecheck volgen en alsnog worden 

ingeschreven. 

d. Voor aspirant-studenten die in verband met de afgifte van de BSA-beschikking in redelijkheid niet 

voor 1 oktober een verzoek tot inschrijving konden doen, kan door de opleidingsmanager op de in 

artikel 2 lid a genoemde uiterlijke inschrijfdatum een uitzondering worden gemaakt voor de termijn 

van inschrijving. 
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e. een aspirant-student die na 1 mei een vti doet en na een SKA een negatief studiekeuzeadvies heeft 

ontvangen, heeft het recht toch de opleiding te gaan volgen, het studiekeuzeadvies is niet bindend. 

 

Artikel 6 Inschrijven vanuit het buitenland 

a. een aspirant-student die woonachtig is op/in Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint 

Maarten wordt vrijgesteld van deelname op de Welkomdag. De instroomcoördinator kiest voor het 

gebruik van videoconferentie, telefoon of e-mail voor het onderhoud met de student. 

b. voor een aspirant die woonachtig is buiten Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten, bepalen de instroomcoördinator en het opleidingsmanagement van de 

opleiding waarvoor hij zich wil inschrijven op welke wijze hij aan een studiekeuzecheck kunnen 

deelnemen.  

 

Artikel 7 Opleidingen met een selectieprocedure 

De voltijd bacheloropleiding Verpleegkunde van Hogeschool Viaa kent een selectieprocedure. 

 

Artikel 8 Selectieprocedure 

a. een aspirant-student die zich heeft aangemeld voor de  selectieprocedure, is verplicht de selectiedag 

van de opleiding bij te wonen. 

b. persoonlijke omstandigheden en overmacht kunnen geldige redenen zijn voor de afwezigheid van 

een aspirant-student bij de selectiedag, die deel uitmaakt van de selectieprocedure van de bachelor 

opleiding Verpleegkunde voltijd. Een en ander dient door de aspirant-student minimaal twee weken 

(indien mogelijk) van tevoren worden aangetoond en staat ter beoordeling aan het 

opleidingsmanagement. Het opleidingsmanagement bepaalt vervolgens of en op welke andere wijze 

de aspirant-student kan deelnemen aan de decentrale selectieprocedure. 

c. Een aspirant-student mag maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure voor dezelfde 

opleiding. 

 

Artikel 9 Inschrijving bij numerus fixus 

a. Inschrijving bij een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, is alleen mogelijk indien degenen 

de aangeboden plaats via Studielink binnen twee weken van bekendmaking van het rangnummer 

accepteert.  

 

b. De kandidaat die aan een selectieprocedure deelneemt, dient uiterlijk op 15 februari zorg te 

dragen voor de aanlevering van diens correcte persoonsgegevens, op basis waarvan verificatie van 

de identiteit van betrokkene plaats kan vinden. Als de kandidaat niet tijdig aan deze verplichting 

voldoet, eindigt zijn deelname aan de selectieprocedure. Het verzoek tot inschrijving van de 

kandidaat wordt afgewezen. De kandidaat heeft op dat moment een deelnamekans verbruikt. 
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Artikel 10 Bezwaar en beroep 

a. Tegen het verloop, de beoordeling of de uitkomst van de studiekeuzecheck kan op grond van deze 

regeling geen beroep of bezwaar worden ingesteld. 

b. De aspirant-student kan wel bezwaar aantekenen tegen een weigering van het College van Bestuur 

hem in te schrijven. Dit bezwaar wordt gericht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur 

vraagt advies aan de Geschillenadviescommissie van Hogeschool Viaa. 

c. Tegen de uitslag van de selectieprocedure kan een aspirant-student bezwaar aantekenen. Dit 

bezwaar wordt gericht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur vraagt advies aan de 

Geschillenadviescommissie van Hogeschool Viaa. 

d. Beroep tegen het besluit van het College van Bestuur staat open bij het College van Beroep voor het 

Hoger Onderwijs. 

 


