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Met ingang van de inschrijving voor het studiejaar 2017-2018 geen centrale loting meer
De centrale loting door DUO is afgeschaft. Voortaan vindt de selectie voor fixusopleidingen geheel
decentraal plaats, dus door de instellingen zelf. Sommige fixusopleidingen kende al decentrale selectie,
maar nu geldt die voor alle opleidingen. Alle plaatsen worden door de instellingen zelf verdeeld. Daarmee
is eveneens de automatische plaatsing met een gemiddeld eindcijfer van 8 en of hoger vervallen.
Hieronder leggen we de werking van de selectie uit.
Selectiereglement
Iedere instelling met fixusopleidingen heeft een selectiereglement opgesteld. Het is gebaseerd op de
Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs van de overheid. In het reglement zijn de regels voor
de selectieprocedure en de selectiecriteria opgenomen. Het reglement van Hogeschool Inholland bestaat
uit een hogeschoolbreed deel en een deel per opleiding, waarvoor een fixus geldt. De uitgewerkte
selectiecriteria en -methode staan in het deel per opleiding.
De communicatie tussen de kandidaten voor een fixusopleiding en een instelling verloopt voor een deel
via Studielink en voor een deel rechtstreeks tussen de kandidaten en de instelling. Startpunt is je
aanmelding voor een fixusopleiding via Studielink.
Wanneer en hoe meld ik mij aan?
De aanmeldperiode voor alle fixusopleidingen loopt landelijk van 1 oktober tot en met 15 januari voor
de eerstvolgende inschrijving per 1 september. Als je je wilt aanmelden kan dat alleen via Studielink. Je
hoeft op het moment van aanmelden nog niet aan te tonen dat je aan de vooropleidingseisen voldoet. Het
examen van je vooropleiding vindt normaliter pas in mei plaats.
Wacht niet tot de laatste dag met aanmelden, want als je het dan vergeet, ben je echt te laat.
Let op: als het bij je vooropleiding niet gaat om een mbo-4, havo- of vwo-diploma, houd dan rekening met
extra vroege aanmelding in verband met de beoordeling van de afwijkende vooropleiding. Lees verder
onder het kopje Ik heb nog geen eindexamen gedaan. Kan ik mij wel aanmelden en deelnemen aan de
selectie?
Ook zo vroeg aanmelden als ik mijn propedeuse al heb afgerond of bijna?
Heb je je propedeuse voor de betreffende fixusopleiding bij een andere instelling afgerond of verwacht je
dat binnenkort? Ook dan moet je je op tijd aanmelden en meedoen aan de selectie, tenzij dat al niet meer
mogelijk is, omdat je het maximum aantal aanmeldingen voor een selectieopleiding al hebt verbruikt (zie
verderop bij Hoe vaak mag ik mij aanmelden?). De propedeuse van de ene instelling is vaak niet gelijk
aan die van de andere instelling en de selectiecriteria verschillen eveneens per instelling. Vrijstellingen
zijn alleen mogelijk voor onderdelen van je opleiding die gelijk zijn en waarvan de resultaten geen
aanleiding tot twijfel geven.
Wanneer is een start in een hoger jaar mogelijk, dus zonder vroege aanmelding en selectie?
Als je je propedeuse voor de opleiding van aanmelding al bezit en je al wat verder bent in het tweede of
een volgend jaar en je resultaten zijn goed, kun je misschien instromen in een hoger jaar. Van belang is
dan dat je van de examencommissie van de nieuwe opleiding een vrijstelling voor de propedeuse kunt
krijgen, de capaciteit in een hoger jaar niet wordt overschreden en je niet eerder voor die opleiding bij ons
stond ingeschreven.
Alleen al vanwege die eerste voorwaarde, de vrijstelling, blijft het van belang je voor 15 januari te hebben
aangemeld. Je weet namelijk meestal voor die datum niet of je de vrijstelling zult krijgen. Krijg je de
vrijstelling niet en wil je toch overstappen, dan kun je alleen voor de propedeuse worden ingeschreven en
moet je meedoen aan de selectie.
Te laat met aanmelden?
Op 16 januari of later aanmelden is niet mogelijk. Je kunt je dan alleen nog voor een andere opleiding,
die geen fixus kent, aanmelden. Of je moet een jaar wachten. Als de te late aanmelding het gevolg is van
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een bijzondere situatie kan de hogeschool besluiten dat je toch aan de selectie mag deelnemen. Het
reglement kent daarvoor een hardheidsclausule.
Hardheidsclausule
Ben je te laat met aanmelden en wil je een beroep op de hardheidsclausule doen? Dan moet je aantonen
of voldoende aannemelijk maken dat de oorzaak daarvoor buiten je schuld ligt. Stuur hiervoor zo snel
mogelijk na 15 januari een schriftelijk en duidelijk gemotiveerd verzoek met bijlagen, die ter onderbouwing
dienen, naar csa@inholland.nl.
Daarna volgt zo snel mogelijk een gemotiveerde beslissing. Mogelijk is dat eerst nog aanvullende
informatie wordt gevraagd. Mocht de beslissing negatief zijn en ben je het daarmee niet eens, dan kun je
een bezwaarschrift indienen. Die stap wordt beschreven in de brief met de beslissing.
Voorbeelden van omstandigheden of argumenten waarmee geen rekening wordt gehouden bij de
beoordeling van te late aanmelding voor een fixusopleiding zijn:
• verblijf in het buitenland;
• een studieadvies of bindend studieadvies voor de tot nu toe gevolgde opleiding;
• de mate waarin je gemotiveerd bent voor het volgen van de opleiding;
• een traditie binnen je familie om een dergelijke opleiding te volgen;
• argumenten waarom je het niet eens bent met het systeem van selectie of het reglement;
• argumenten aangaande studievertraging en daarmee samenhangende financiële aspecten;
• het hebben gevolgd van het propedeutisch jaar van een soortgelijke opleiding in het buitenland of
de met een studie in het buitenland gepaard gaande problemen;
• het hebben van een vrijstelling voor het gehele of gedeeltelijke propedeutisch examen;
• een negatieve beslissing van een andere instelling met betrekking tot de aanmelding voor een
fixusopleiding of de selectie.
Ik heb nog geen eindexamen gedaan. Kan ik mij wel aanmelden en deelnemen aan de selectie?
Jazeker. Meld je op tijd aan. De eindexamens van de verschillende vooropleidingen vinden pas later in
het jaar plaats, dus daar moet je niet op te wachten. Alleen als je zeker weet dat je het examen toch niet
haalt heeft aanmelden geen zin.
Meld je zo vroeg mogelijk aan als jouw (nog af te ronden) vooropleiding geen mbo-4, havo- of vwodiploma betreft. Je wilt dan instromen op basis van een afwijkend Nederlands of buitenlands diploma. De
hogeschool beoordeelt dan eerst of je vooropleiding te vergelijken is met mbo-4, havo of vwo en of wordt
voldaan aan de nadere vooropleidingseisen, als die er zijn. Als blijkt dat jouw vooropleiding niet voldoet,
dan kun je niet deelnemen aan de selectie.
Mocht de vooropleiding in het geheel niet tot toelating leiden, dan is deelnemen aan de selectie alleen
mogelijk als vooraf met succes aan de 21+ toets kan worden meegedaan. Als je die mogelijkheid wilt
hebben, zorg er dan voor dat je je al op 18 december via studielink hebt aangemeld en vervolgens, zoals
wordt aangegeven, de benodigde documenten hebt toegezonden of geüpload.
Voor een fixusopleiding kun je alleen in januari meedoen aan de 21+ toets. Om mee te kunnen doen aan
de 21+ toets moet je bij aanvang van de opleiding bovendien 21 jaar of ouder zijn.
Zonder rekening te houden met de mogelijkheid van deelname aan de 21+ toets, ligt de uiterste datum
voor het aanleveren van de informatie over de vooropleiding op uiterlijk 20 januari 2019. Houd daar
rekening mee bij de aanmelding op uiterlijk 15 januari.
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Meer weten over de vooropleidingseisen? Zie onder het kopje Geeft mijn vooropleiding toegang tot het
hoger onderwijs?
Welke opleiding kent een fixus en hoeveel plaatsen zijn er?
Klik hier voor de opleidingen en het aantal plaatsen bij Hogeschool Inholland.
Hoe vaak mag ik mij aanmelden?
Voor een bepaald studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Bijvoorbeeld voor
een fixusopleiding bij Hogeschool Inholland en een fixusopleiding bij een andere instelling. Als een
instelling 2 fixusopleidingen kent waarvoor je belangstelling hebt, mag je je ook voor beide aanmelden.
Studielink controleert het aantal aanmeldingen ofwel je gebruikte selectiepogingen.
Je mag je eveneens voor dezelfde fixusopleiding bij 2 instellingen aanmelden, behalve als het gaat om
geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie, mondzorgkunde en verloskunde. Dan mag je je voor een
studiejaar maar bij 1 instelling voor die opleiding aanmelden. Daarnaast aanmelden voor een andere
fixusopleiding mag wel.
Naast het aantal aanmeldingen per jaar, is het totale aantal aanmeldingen over alle jaren heen beperkt.
Voor dezelfde fixusopleiding mag je je landelijk maar 3 keer aanmelden. Het aantal aanmeldingen van uit
de periode dat nog sprake was van de centrale loting telt hierbij mee.
Een instelling mag dat aantal voor de aanmelding bij die instelling verder beperken. Bij Hogeschool
Inholland mag je je voor de opleiding mondzorgkunde in totaal, over meerdere jaren, maximaal 2 keer
aanmelden. Geeft Studielink aan dat het maximum is overschreden en begrijp je ondanks de informatie
hierover niet hoe dat kan, vraag dan om een nadere toelichting via het emailadres csa@inholland.nl.
Geef ook aan waarom je denkt dat het niet klopt.
Hoe voorkom ik dat een aanmelding voor mijn maximum aantal aanmeldingen meetelt?
Een aanmelding die uiterlijk 15 januari, dus op de laatste dag van de aanmeldperiode, via Studielink weer
wordt ingetrokken, telt niet meer mee voor het totaal aantal aanmeldingen, je selectiepogingen.
Mocht je onverhoopt niet slagen voor het examen dat toegang zou geven tot het hoger onderwijs, dan
ben je tot en met 31 augustus in de gelegenheid jouw aanmelding via Studielink te annuleren om
meetellen te voorkomen.
Intrekken van je aanmelding na 15 januari als het examen niet speelt is natuurlijk altijd mogelijk, maar de
registratie van een verbruikte selectiepoging vindt wel plaats.
Vindt er selectie plaats als het aantal aanmeldingen lager is dan of gelijk is aan het aantal
beschikbare plaatsen?
Nee, iedereen die zich tijdig heeft aangemeld wordt geplaatst als het aantal aanmeldingen het aantal
beschikbare plaatsen niet overstijgt. Selectie vindt alleen plaats als er meer tijdige aanmeldingen dan
plaatsen zijn.
Bij het totale aantal aanmeldingen behoren ook degenen die op grond van de hardheidsclausule aan de
selectie zouden mogen meedoen en degenen die nog een bewijs van toelating aangeboden moeten
krijgen vanwege een te herstellen fout in de ronde voor het afgelopen instroomjaar. Daarnaast houdt de
hogeschool bij het aantal rekening met de uitkomst van klacht of geschil, mocht dat onverhoopt spelen.
Iedereen krijgt ook een rangnummer toegekend, maar dat nummer is niet afhankelijk van een goede of
slechte score, want er heeft geen selectie plaatsgevonden.
Kan ik alsnog worden geplaatst als er plaatsen over blijven, maar ik te laat was met aanmelden?
Nee, alleen degenen die zich tijdig hebben aangemeld kunnen worden geplaatst. En degenen die op
grond van de hardheidsclausule aan de selectie mochten meedoen.
Het maakt geen verschil of er vanwege het aantal achterblijvende aanmeldingen niet aan selectie wordt
toegekomen of dat er na selectie plaatsen over blijven.
Hoe werkt de selectie? Welke criteria zijn van toepassing?
De wijze van selecteren en de criteria verschillen per opleiding. Wel hanteert elke opleiding minimaal 2
soorten selectiecriteria. Bijvoorbeeld een combinatie van één of meer eisen die betrekking hebben op
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cognitieve eigenschappen en één of meer eisen die betrekking hebben op non cognitieve
eigenschappen.
Klik hier voor de criteria en methode per opleiding.
Zijn er kosten verbonden aan de selectie?
Nee, de hogeschool brengt geen kosten in rekening.
Wanneer vindt de selectie plaats?
De selectieperiode loopt tot en met 14 april. Deze datum geldt landelijk. Kijk hier voor de data waarop bij
Hogeschool Inholland de selectieactiviteiten zijn.
Ik ben verhinderd op de dag van de selectie. Wat moet ik doen?
De datum waarop een selectieactiviteit plaatsvindt wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Je moet daar
dus bij je planning en het maken van afspraken goed rekening mee houden. Alleen als sprake is van
overmacht én het in redelijkheid mogelijk is de selectieactiviteit op een ander moment te laten
plaatsvinden (voor 14 april), zal de opleiding een andere datum voorstellen.
Kun je op het geboden alternatieve tijdstip niet, dan is geen verdere deelname mogelijk en wordt geen
rangnummer toegekend.
Stuur het bericht dat je bent verhinderd naar het in de uitnodiging genoemde e-mailadres. Als je vraagt of
een andere datum mogelijk is, geef dan duidelijk aan waarom je bent verhinderd. Overmacht betekent
een oorzaak die buiten jouw schuld is ontstaan en zo ernstig is dat deelnemen echt onmogelijk is.
Hoe wordt de volgorde bepaald na de selectie en wat betekent het rangnummer?
Alle kandidaten die aan alle onderdelen van de selectie hebben deelgenomen worden op basis van de
uitkomsten van de selectie ten opzichte van elkaar gerangschikt. Bij verloskunde geldt bovendien als
voorwaarde voor de rangschikking dat de kandidaat aan de aanvullende eisen heeft voldaan. De
kandidaat met de beste score krijgt nummer 1, het laagste nummer. Dat nummer en de opvolgende
hogere nummers komen in aanmerking voor het bewijs van toelating, met als maximum het aantal
beschikbare plaatsen.
Als er bijvoorbeeld 100 plaatsen zijn en je nummer is 100 of lager betekent dat nog niet dat altijd een
bewijs van plaatsing volgt. De hogeschool moet een plaats reserveren voor een kandidaat die het
voorgaande jaar alsnog een plaatsingsbewijs aangeboden had moeten krijgen, maar toen de
gereserveerde plaatsen op waren. En er moeten plaatsen worden gereserveerd voor kandidaten die als
uitkomst van een geschilprocedure of klacht met betrekking tot de lopende selectieronde alsnog een
bewijs van plaatsing ontvangen. Het kan dan gaan om kandidaten die geen rangnummer hebben
gekregen of wel, maar een veel hoger nummer, bijvoorbeeld het nummer 150.
Kan ik nagaan hoe goed of slecht mijn deelname aan de selectie was?
Studielink maakt het rangnummer en of je een bewijs van plaatsing krijgt bekend. Van de hogeschool
ontvang je een motivering en toelichting op de uitslag. Hoe goed of slecht je scoort wordt bepaald aan de
hand van de resultaten van alle kandidaten. Hoe hoger je rangnummer, des te meer kandidaten er waren
met een betere score. Je kunt op alle onderdelen beter of slechter hebben gescoord, maar er zijn wellicht
onderdelen die er uitspringen.
Wie biedt het bewijs van toelating aan?
Alleen Studielink biedt namens een instelling een bewijs van toelating aan op basis van de rangnummers.
Je krijgt dat bewijs dus nooit rechtsreeks door een instelling zelf aangeboden. Accepteren of weigeren
doe je eveneens via Studielink.
Waar moet ik bij het accepteren op letten?
Lees goed de instructie bij het aangeboden bewijs in Studielink. Je moet het aangeboden bewijs binnen
14 dagen accepteren of weigeren. Doe dat dus op tijd. Zolang je persoonsgegevens niet zijn geverifieerd
kun je een bewijs niet accepten. De status van je persoonsverificatie kun je vinden in de Selfserviceomgeving van Inholland. Log in met je studentnummer en je wachtwoord. Hier kun je indien nodig een
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kopie van je legitimatiebewijs uploaden Ook kun je alleen een plaats accepteren als je het maximaal
aantal aanmeldingen voor een fixusopleiding niet hebt overschreden. Volg de instructie in Studielink.
Ik wil het aangeboden bewijs van toelating niet
Dat kan. Je kunt het weigeren of accepteren. Als je het niet binnen 14 dagen weigert of accepteert, komt
het bewijs van toelating automatisch te vervallen en wordt de plaats aan de eerstvolgende kandidaat
aangeboden of de daaropvolgende, als de eerstvolgende zijn aanmelding heeft ingetrokken.
Aanbieden van bewijzen van toelating gebeurt alleen via Studielink. Lees goed de daarbij gevoegde
instructie en maak bij het accepteren of weigeren geen vergissing. Herstellen is niet mogelijk.
Krijg je 2 bewijzen aangeboden omdat je je voor 2 opleidingen hebt aangemeld? Dan moet je kiezen. Stel
je voor: in eerste instantie ontvang je 1 bewijs van toelating. Dat accepteer of weiger je binnen 14 dagen.
Je accepteert het. Vervolgens krijg je een tweede bewijs aangeboden. Dat moet je ook accepteren of
weigeren binnen 14 dagen. Je accepteert dat bewijs eveneens. Het eerste bewijs van toelating komt dan
alsnog te vervallen. Toch weer kiezen voor het eerste bewijs kan niet meer.
Mag ik mijn bewijs van toelating ruilen met dat van een andere student?
Nee, ruilen is niet mogelijk, ook niet met een student die voor dezelfde opleiding bij een andere instelling
is toegelaten. De selectiecriteria verschillen namelijk.
Mag ik het bewijs van toelating bewaren voor een volgend studiejaar?
Neen, dat kan niet. Het bewijs geldt alleen voor de inschrijving per 1 september in het jaar van
aanmelding.
Bestaat de kans dat ik alsnog een bewijs van toelating aangeboden krijg?
Die kans is aanwezig, als je wel een rangnummer hebt ontvangen na het deelnemen aan de selectie. Die
kans is echter niet groot. Niet alle kandidaten die een bewijs van toelating aangeboden hebben gekregen
accepteren het bewijs. En soms heeft een kandidaat zich voor 2 fixusopleidingen opgegeven en voor
beide een bewijs van toelating ontvangen. Die kandidaat moet dan kiezen. Accepteren en kiezen moet
altijd binnen 14 dagen. Dat gebeurt dus landelijk kort na 15 april. Verder kunnen er kandidaten zijn die
toch niet slagen voor de vereiste vooropleiding om tot het hoger onderwijs te kunnen worden toegelaten.
Het geaccepteerde bewijs van toelating komt dan alsnog te vervallen. Tot slot kan het zijn dat iemand om
heel andere redenen toch niet met de gekozen opleiding wil beginnen en zijn aanmelding intrekt. Ook dan
vervalt het bewijs van toelating.
Niet geaccepteerde of vervallen bewijzen van toelating worden aangeboden aan de eerstvolgende met
het laagste rangnummer, die nog geen bewijs heeft ontvangen. Dit proces gaat door tot 1 augustus en
soms, als een instelling daarvoor kiest, nog iets langer.
Zijn er bijvoorbeeld 100 plaatsen en is je rangnummer 115 of hoger en naderen we eind juni dan zijn je
kansen zo goed als nihil.
Wat moet ik verder doen na het accepteren van het bewijs van toelating?
Voor de toelating moet je voldoen aan de vooropleidingseisen en, als die er zijn, de nadere
vooropleidingseisen. Als de bewijzen daarvoor nog niet bekend zijn bij de hogeschool, upload deze dan
zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 augustus via de Selfservice-omgeving van de hogeschool. Log in
met je studentnummer en wachtwoord.
Geeft mijn vooropleiding toegang tot het hoger onderwijs?
Hieronder volgt een beknopt weergave van de vooropleidingseisen. Zie voor een uitgebreide beschrijving
de webpagina van Inholland inschrijven > > Toelatingseisen. Of klik hier.
A. Vooropleidingseisen
Daarbij gaat om het getuigschrift of diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, zoals een mbo-4,
een havo- of een vwo-diploma. Of een daaraan gelijkwaardig ander Nederlands of buitenlands diploma.
B. Nadere vooropleidingseisen
Daarbij gaat het onder meer om het juiste profiel en de extra aangewezen vakken in geval van een havoen vwo-diploma, de eisen bij niet verwante doorstroom vanuit een mbo-4-opleiding en de bijzondere
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eisen in geval van instroom in de lerarenopleiding basisonderwijs.
Het kan zijn dat je een havo- of vwo-diploma hebt waarmee je niet toelaatbaar bent, omdat één of meer
verplichte eindexamenvakken ontbreken. Dit heet deficiëntie. Deze deficiëntie moet zijn weggewerkt
voordat je begint aan de opleiding en dit kan door middel van een deficiëntietoets. Start je in september?
Dan moet je voor 1 september je deficiëntie hebben weggewerkt.
Voldoe je op 31 augustus niet aan de eisen dan vervalt je bewijs van toelating. Je kunt de hogeschool wel
uiterlijk op die datum om uitstel vragen via het emailadres csa@inholland.nl. Reken echter niet te snel op
uitstel. Een voorbeeld waarin dat wel mogelijk is, is het diploma wel is behaald voor 1 september, maar
later wordt uitgereikt. De Centrale studentenadministratie stelt een nieuwe termijn vast waarbinnen je
alsnog aan je verplichting mag voldoen. Die termijn eindigt altijd uiterlijk 30 september.
Naast de bovengenoemde toelatingseisen, zijn er nog een aantal andere voorwaarden om te kunnen
worden ingeschreven. Via Studielink en via het stappenplan in Selfservice op de webpagina van de
hogeschool wordt je daar op geattendeerd.
Ik mijn bewijs van toelating geaccepteerd, maar mijn eindexamen niet gehaald. Wat nu?
Trek dan je aanmelding in via Studielink. Doe dat zo snel mogelijk, zodat het bewijs direct aan een
andere kandidaat kan worden aangeboden. Intrekken moet uiterlijk op 31 augustus, anders blijft sprake
van een verbruikte selectiepoging.
Voldoe je op 31 augustus niet aan de eisen dan vervalt je bewijs van toelating. Je kunt de hogeschool
nog wel uiterlijk op die datum om uitstel vragen. Zie daarvoor verder onder het vorige kopje.
Hoe dien ik een klacht in en hoe maak ik bezwaar?
Bij een klacht gaat het om de vraag of je correct bent behandeld door de hogeschool. Je vond
bijvoorbeeld de gegeven informatie tekort schieten. Er is geen sprake van een (formele) beslissing.
Ben je het niet eens met hoe je bent behandeld, dan kun je een klacht indienen. Doe dat door een email
te sturen naar csa@inholland.nl.
Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en voeg relevante stukken toe.
Bezwaar maken is mogelijk als sprake is van een beslissing. Bijvoorbeeld, een selectie-uitslag die niet tot
plaatsing leidt. Als je een beslissing ongedaan wilt maken, dan kun je een bezwaarschrift indienen. De
beslissing geeft aan hoe je dat moet doen. Zie ook de informatie onder de volgende kopjes.
Je ontvangt van Studielink of de hogeschool ook berichten die geen beslissing inhouden, maar alleen
bedoeld zijn je ergens van op de hoogte te stellen.
In welke gevallen is sprake van een beslissing en dus bezwaar mogelijk?
- Als de hogeschool de registratie van jouw aantal aanmeldingen voor een fixusopleidingen bij de
hogeschool niet wil aanpassen, terwijl jij vindt dat die registratie onjuist is.
- De beslissing naar aanleiding van je verzoek om deelname aan selectie op grond van de
hardheidsclausule.
- Bij een selectie in meerdere rondes: de tussenuitslag van de selectie, dat wil zeggen dat je score
onvoldoende was om aan de volgende ronde mee te mogen doen.
- Als na verhindering voor de selectieactiviteit geen alternatief moment tot stand komt en je vraagt om
een voor bezwaar vatbare beslissing.
- De uitkomst van de ranking: rangnummer met of zonder bewijs van toelating.
- Meer algemeen: bij het niet voldoen aan een of meer vereisten voor toelating en inschrijving.
Bezwaar maken tegen het selectiereglement zelf is niet mogelijk. Dat kan alleen als het reglement in strijd
zou zijn met hogere regels, zoals een wettelijke bepaling en algemene rechtsbeginselen, en de genomen
beslissing om die reden ook.
Dien geen bezwaarschrift in als je geen goede argumenten hebt, maar het gewoon wilt proberen. Je
argumenten moeten betrekking hebben op de reden van de beslissing. Argumenten die niet meetellen
zijn onder meer:
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• de argumenten in de opsomming onder het kopje Hardheidsclausule, hierboven;
• het gegeven dat je het maximale aantal aanmeldingen hebt bereikt voor een fixusopleiding en niet meer
aan een selectie kan deelnemen;
• de aanwezigheid van psychische en/of medische klachten puur en alleen ten gevolge van de negatieve
uitkomst van de selectie.
Vraag je af, als je een hoog rangnummer hebt gekregen, of je met je argumenten kunt bereiken dat je
een rangnummer had moeten ontvangen, waarmee een bewijs van toelating binnen bereik lag. Als dat
niet zo is, dien dan geen bezwaarschrift in. Natuurlijk vernemen we ook in dat geval graag wat we niet
goed hebben gedaan en reageren we daar op. Stuur een bericht via het emailadres csa@inholland.nl.
Het bericht via Studielink dat het bewijs van toelating is vervallen, is een mededeling. Het is bedoeld om
je op de hoogte te stellen van iets wat al uit het reglement zelf volgt, zonder dat een besluit nodig is.
Voorbeelden van andere mededelingen zijn:
- het bericht via Studielink dat je aanmelding te laat is vanwege de verstreken deadline;
- het bericht via Studielink dat je het maximale aantal aanmeldingen hebt bereikt en dus geen aanmelding
mogelijk is.
Hoe dien ik een bezwaarschrift in?
In de beslissing wordt aangegeven hoe en binnen welke termijn een bezwaarschrift kan worden
ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Adviescommissie bezwaarschriften en worden ingediend
via Klachten en geschillen. Het meest praktisch is per e-mail: geschillen@inholland.nl.
Per post kan echter ook: Hogeschool Inholland, Klachten en geschillen, p/a afdeling Juridische Zaken,
Postbus 93043, 2509 AA Den Haag
De maximale termijn voor het indienen is 6 weken na de datum van dagtekening in ons bericht. Ons
dringend advies luidt echter een bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen. Zo kan wellicht worden
voorkomen dat bij een positieve uitkomst verdere deelname en of plaatsing voor het aanstaande
studiejaar toch niet meer mogelijk is.
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