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Selectiecriteria Numerus Fixus Decentrale selectie 2017-2018 Bachelor verpleegkunde Voltijd   
Hogeschool Viaa. 
 
Aspirant-studenten die zich inschrijven via Studielink en kiezen voor de voltijd route, kunnen vanaf 
Mei  2016 informatie op de website van Viaa vinden over de decentrale selectie en criteria. 
http://www.viaa.nl/Studeren%20aan%20Viaa/hbo-v/Numerus%20Fixus/2017.aspx 
Daarnaast wordt actief de voortgezet onderwijs instituten, die regulier studenten aanleveren vanuit 
Viaa geïnformeerd. Studenten kunnen zich tot uiterlijk 15 januari 2017 inschrijven.  De selectiedagen 
zijn vastgesteld op woensdag 15 februari 2017 en woensdag 15 maart 2017. 
 
Aspirant-studenten Voltijd  die zich tijdig hebben aangemeld kunnen zich in Januari 2017  via de 
website Viaa voorbereiden door middel van het daar geplaatste voorbereidingsmateriaal. Studenten 
ontvangen daarover per email een bericht met de link naar de voorbereidingsmaterialen. Tevens 
wordt er een uitnodiging verstuurt voor de selectiedag. 
 
Aspiranten dienen zich voor te bereiden d.m.v. literatuur voor de kennis- en casustoets. Dit materiaal 
wordt niet verstuurd maar is beschikbaar via website. Aspiranten worden daar teven vanuit de 
opleiding door middel van een mailing op geattendeerd. Tevens ontvangen zij een uitnodiging voor 
één van de twee decentrale selectiedagen met daarbij een schrijven met de laatste praktische zaken 
rondom afname toetsing en de geldende regels (ID mee, brief mee). 
 
Globaal programma decentrale selectiedag: 
 

15.30 – 16.00 uur Welkom aspirant studenten 

16.00 – 16.15 uur Opening, welkomstwoord, programma doorspreken etc.  

16.20 – 16.50 uur Schrijven motivatiebrief 

17.05. – 17.55 uur College Verplegen Anno 2017 

17.55 – 18.00 uur Afsluiting college en begin maaltijd 

18.00 – 18.30 uur Pauze 

18.30 – 20.00 uur Afname Kennistoets en casustoets a.d.h.v. college en voorbereidingsmateriaal 

  

 
 
De selectie bestaat uit drie toets onderdelen: motivatiebrief, kennistoets en casustoets. De toetsen 
worden nagekeken door twee beoordelaars per toetsvorm.  
 
selectie vindt plaats op basis van de resultaten op drie onderdelen die vooraf aan studenten worden 
gecommuniceerd nl.  
- motivatiebrief: hiermee kunnen maximaal 4 punten worden gehaald 
- kennistoets: 30 meerkeuzevragen met 3 antwoordmogelijkheden. Hiermee kunnen maximaal 3 
punten worden gehaald 
- casustoets: 6 open vragen t.b.v. maximaal 3 punt 
 
Bij ieder onderdeel is een sleutel beschikbaar waarmee de beoordeling per onderdeel of per vraag in 
de toets tot stand komt. De toetsen worden per toets beoordeeld door meerdere beoordelaars. 
 
Het totaal van de score  bepaald de plaats op de rankingslijst, deze ranglijst gaat naar Studielink. Op 
15 april communiceert Studielink de uitslag van de decentrale selectie in de vorm van het 
rankingnummer en een eventueel bewijs van toelating aan de individuele kandidaat. De kandidaat 
volgt daarna de stappen volgens de procedures van Studielink.  
 

http://www.viaa.nl/Studeren%20aan%20Viaa/hbo-v/Numerus%20Fixus/2017.aspx


Ook internationale kandidaten die zich uiterlijk 15 januari aanmelden, hebben de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de decentrale selectie. De decentrale selectie zal dan op afstand plaats vinden, 
door het schriftelijk aanleveren van een motivatiebrief (4 punten) en het via Skype   afnemen van de 
toetsen (6 punten).  Het surveilleren  tijdens deze testen vind plaats via Skype of door een surveillant 
op locatie van de aspirant student. 
 
Voor de deeltijd opleiding geldt geen decentrale selectie, bij hun wordt een studiekeuzecheck 
afgenomen, conform de landelijke afspraken. 
 


