FAQ - Numerus Fixus opleiding Toegepaste Biologie

Bij Toegepaste Biologie geldt voor studiejaar 2019 / 2020 een Numerus Fixus. Wat betekent dit?
Bij de hbo opleiding Toegepaste Biologie geldt voor studiejaar 2019 / 2020 een Numerus Fixus. Dit
betekent dat er maximaal 240 studenten worden toegelaten voor de vestigingen Venlo en Den Bosch
samen. Je moet je uiterlijk 15 januari 2019 voor de opleiding aanmelden en een verplichte
selectieprocedure doorlopen.

Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar voor de opleiding Toegepaste Biologie en Venlo en Den
Bosch?
Er zijn 240 plaatsen totaal beschikbaar.

Waarom is er voor de opleiding Toegepaste Biologie een Numerus Fixus ingesteld?
HAS Hogeschool wil de kwaliteit van de opleiding waarborgen en de capaciteit van de vestiging Den
Bosch is beperkt. Dat wil zeggen: de kwaliteit van het onderwijsaanbod komt in Den Bosch onder
druk te staan als het aantal studenten te hard groeit. De arbeidsmarktperspectieven spelen geen
enkele rol in deze beslissing: zowel de afgestudeerden die meteen de arbeidsmarkt op gaan als
degenen die eerst nog doorstuderen, vinden binnen afzienbare tijd passende banen binnen food,
leefomgeving en agro. Daarbij zien we wel verschillen tussen de diverse sectoren waarvoor de
opleiding opleidt. Bijvoorbeeld in de plantenveredeling is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt
en vindt dus iedereen erg snel en baan. In de dierlijke sector kan dit iets langer duren. De Numerus
Fixus kan niet per vestiging ingesteld worden, vandaar dat zowel voor Den Bosch als voor Venlo deze
maatregel wettelijk moet worden toegepast.

Is de toelatingskans in beide vestigingen gelijk?
Ja, de ranglijst wordt gemaakt op basis van de uitkomsten van de selectieprocedure. Selectie vindt
plaats op kwaliteit en motivatie van de aankomend student én op matching tussen student en
vormgeving van het onderwijsprogramma, niet op geografische ligging. Motivatie en matching
worden expliciet in het in te vullen motivatieformulier.

Hoe vaak mag ik mij aanmelden?
Je kunt je voor dezelfde Numerus Fixus opleiding (Toegepaste Biologie) aan dezelfde hogeschool
(HAS Hogeschool) maar 1 keer inschrijven. Je moet je dus voor Toegepaste Biologie in Venlo OF
Toegepaste Biologie in Den Bosch aanmelden.

Wanneer en hoe meld ik mij aan?
De aanmeldperiode voor Toegepaste Biologie loopt van 15 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019
voor de inschrijving per 1 september 2019. 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.

Wat als ik te laat ben met aanmelden?
Op 16 januari 2019 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 een bijzondere situatie kan HAS Hogeschool besluiten dat je toch aan de selectie
mag deelnemen. Ben je te laat met aanmelden? 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
toegepastebiologie@has.nl.

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.

Hoe werkt de selectie? Welke criteria zijn van toepassing?
Kijk hiervoor naar de informatie over de toelatingseisen en selectieprocedure op de website:
Toegepaste Biologie Venlo: https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/toegepaste-biologievenlo/aanmelden
Toegepaste Biologie Den Bosch: https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/toegepastebiologie-den-bosch/aanmelden

Vind er selectie plaats als het aantal aanmeldingen lager is dan of gelijk is aan het aantal
beschikbare plaatsen?
Neen, 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.

Kan ik alsnog worden geplaatst als er plaatsen over blijven, maar ik te laat was met aanmelden?
Als op 16 januari 2019 blijkt dat er minder dan 240 studenten aangemeld zijn, dan vervalt
automatisch de Numerus Fixus en wordt het aanmelden voor de opleiding Toegepaste Biologie weer
open gesteld.

Zijn er kosten verbonden aan de selectie?
Neen, HAS Hogeschool brengt hiervoor 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 HAS Hogeschool de open dagen en proefstudeerdagen zijn:
https://www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events
Medio januari volgen de data van de selectiedagen.

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.

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. 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.

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. De hogeschool
bevestigt die uitslag met een toelichting. 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.

Mag ik mijn bewijs van toelating ruilen met dat van een andere student?
Nee, ruilen is niet mogelijk.

Ik heb 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 er
sprake van een verbruikte selectiepoging.

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 HAS Hogeschool. Bijvoorbeeld,
je vond 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 e-mail te
sturen naar toegepastebiologie@has.nl. 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. In de beslissing wordt aangegeven hoe en binnen
welke termijn een bezwaarschrift kan worden ingediend.

