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Inleiding
Dit Inschrijvingsbesluit bevat procedureregels met betrekking tot de inschrijving bij de Universiteit
van Amsterdam ingevolge Hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de collegegeldtarieven, voor het studiejaar 2022-2023 en is
van toepassing op studenten, extraneï en deelnemers aan een schakelprogramma en degenen die als
zodanig ingeschreven wensen te worden.
Het hoofd CSA is belast met de uitvoering van dit Inschrijvingsbesluit.
De in dit besluit vermelde data zijn, tenzij anders bepaald, data die voorafgaan aan het
studiejaar 2022-2023, dan wel aan de inschrijving voor dit studiejaar.
Als bijlagen bij het Inschrijvingsbesluit zijn onder meer een overzicht van de instellingscollegegeldtarieven gevoegd, alsmede de Regeling studiekeuzeadvies UvA, de Regeling selectie en
plaatsing fixusopleidingen UvA, de facultaire regelingen per fixusopleiding, de Regeling experiment
flexstuderen UvA 2022-2023 en de regelingen instroom postpropedeutische fase UvA.
Afkortingen
BVO:
CSA:
EER:
IND:
OER:
PPLE:
TLM:
UAF:
UvA:
WHW:

bewijs buitenlandse vooropleiding
de Centrale Studentenadministratie
Europese Economische Ruimte
Immigratie en Naturalisatie Dienst
Onderwijs- en examenregeling
Politics, Psychologie, Law and Economics
toelatingsverklaring master
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
de Universiteit van Amsterdam
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Vastgesteld door het College van Bestuur
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Hoofdstuk 1

Inschrijving

Artikel 1

Algemene inschrijvingsvoorwaarden

1.

2.
3.

4.

Inschrijving als student, extraneus of deelnemer aan een schakelprogramma 1 staat alleen open
voor degene die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen genoemd in
hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van de WHW, dan wel aan wie door of namens het College van
Bestuur vrijstelling is verleend van deze vooropleidingseisen, op grond van de wettelijke
mogelijkheden hiervoor.
De inschrijver die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en voor de eerste maal ingeschreven
wenst te worden aan de UvA dient een kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart in te
leveren.
De inschrijver die niet de nationaliteit bezit van een land dat tot de EER behoort en voor de
eerste maal ingeschreven wenst te worden aan de UvA dient aan te tonen op de eerste dag van
de opleiding waarvoor aangemeld wordt: rechtmatig verblijf te houden in Nederland. Dit kan
door middel van:
a. een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), of
b. een kopie van de voor- en achterzijde van een geldige verblijfsvergunning, of
c. een kopie van een vergunning tot vestiging van inschrijver, of
d. een kopie van het betalingsbewijs dan wel de ontvangstbevestiging van de aanvraag van de
verblijfsvergunning van inschrijver, of
e. een kopie van het geldig paspoort van inschrijver met de MVV-sticker (Machtiging tot
Voorlopig Verblijf), of
f. een bewijs van een verzoek tot verlenging van een verblijfsvergunning, of een
ontvangstbevestiging van de IND of het verzoek tot overmaken van de leges hiervoor.
De inschrijver dient, in geval van inschrijving per 1 september, uiterlijk op 31 augustus en in
geval van inschrijving per 1 februari, uiterlijk op 31 januari, aan de betalingsverplichting te
voldoen door middel van:
a. het via Studielink verstrekken van een éénmalige machtiging van de universiteit voor
incasso van het verschuldigde collegegeld ineens of in termijnen, of
b. een directe betaling van het collegegeld via iDEAL, creditcard of directe overboeking, of
c. door een originele verklaring van betaald collegegeld van een instelling voor hoger
onderwijs in geval wettelijk collegegeld is verschuldigd 2, of
d. in uitzonderlijke gevallen een bewijs dat het verschuldigde collegegeld op een andere door
het hoofd CSA te bepalen wijze wordt voldaan.

Artikel 2

Nadere inschrijvingsvoorwaarden eerste inschrijving bacheloropleiding

Vooropleidingseisen
1. Voor een eerste inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als voorwaarde dat uiterlijk op
31 augustus verificatie van de (vwo) vooropleiding, via Studielink, is verkregen, dan wel dat
voldaan is aan één van de in lid 2, 3 of 4 vermelde voorwaarden.
2. Indien de inschrijver ingeschreven wenst te worden op basis van een hbo-propedeuse en niet
voldaan is aan de vereisten, zoals opgenomen in bijlage 4, geldt als voorwaarde een door de
decaan van de faculteit waartoe de opleiding behoort verstrekt bewijs van voldoende
vooropleiding (bijlage 5).
3. Indien de inschrijver ingeschreven wenst te worden op basis van een niet-Nederlandse
vooropleiding3 of een oud vwo-diploma4 geldt als voorwaarde, een door het hoofd CSA
verleende vrijstelling van de vooropleidingseisen (BVO).
1
2

hierna verder vermeld als de inschrijver
artikel 7.48 eerste lid WHW
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4.

Indien de inschrijver ingeschreven wenst te worden op basis van een colloquium doctum, geldt
als voorwaarde een door de colloquium doctum commissie van de opleiding afgegeven bewijs
dat de inschrijver blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het betreffende onderwijs conform
artikel 7.29 WHW.

Selectieopleidingen
5. Voor het studiejaar 2022-2023 geldt een numerus fixus in de zin van artikel 7.53 WHW voor de
opleidingen Business Administration, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde,
Psychobiologie, Psychologie en Tandheelkunde. Voor deze opleidingen gelden de volgende
nadere voorwaarden:
a. aanmelden uiterlijk op 15 januari, via Studielink, voor de betreffende opleiding, en
b. voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de Regeling selectie en plaatsing
fixusopleiding UvA, alsmede de nadere regels betreffende de selectieprocedure en -criteria
voor de betreffende opleiding, zoals opgenomen in bijlage 9, en
c. tijdig verzilveren van het plaatsingsbewijs dat, in het geval dat de inschrijver is
geselecteerd voor de desbetreffende opleiding, via Studielink, wordt verstrekt.
6. De bacheloropleidingen Liberal Arts and Sciences en PPLE zijn opleidingen met het bijzonder
kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs in de zin van artikel 6.7 WHW. Voor deze
opleidingen gelden de volgende nadere voorwaarden:
a. aanmelden uiterlijk op 1 februari, voor de opleiding Liberal Arts and Sciences en uiterlijk
op 1 maart, voor de opleiding PPLE, via Studielink, en
b. een door de selectiecommissie van de opleiding afgegeven bewijs dat de inschrijver is
geselecteerd voor de betreffende opleiding.
Overige bacheloropleidingen
7. Voor de niet-selectieve bacheloropleidingen gelden de volgende nadere voorwaarden:
a. aanmelden, uiterlijk op 1 mei, via Studielink, voor de betreffende opleiding, en
b. voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de Regeling studiekeuzeadvies UvA,
bijlage 8, waaronder deelname aan de verplichte UvA Matching, tenzij de inschrijver
hiervan op basis van deze regeling is vrijgesteld.
Artikel 3

Nadere inschrijvingsvoorwaarden voor een inschrijving voor een
schakelprogramma

Voor een inschrijving voor een schakelprogramma gelden de volgende nadere voorwaarden:
a. voldoen aan de vooropleidingseisen zoals vermeld in artikel 2,
b. aanmelden, uiterlijk op 31 augustus, voor zover het een inschrijving per 1 september betreft en
uiterlijk op 31 januari voor zover het een inschrijving per 1 februari betreft, via Studielink, voor
het betreffende schakelprogramma en
c. een door de decaan van de faculteit waartoe het schakelprogramma behoort verstrekt bewijs dat
de inschrijver wordt toegelaten tot het betreffende schakelprogramma. De decaan kan in de
OER vaststellen dat een bewijs van toelating tot het schakelprogramma slechts wordt afgegeven
als de aanmelding heeft plaatsgevonden op een moment eerder dan 31 augustus of 31 januari.

3
4

conform artikel 7.28 WHW
zie voor aanvullende voorwaarden vwo-oud en vwo oude stijl bijlage 4
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Artikel 4

Nadere inschrijvingsvoorwaarden eerste inschrijving voor een
masteropleiding

Voor een eerste inschrijving voor een masteropleiding gelden de volgende nadere voorwaarden:
a. aanmelden uiterlijk op 31 augustus, voor zover het een inschrijving per 1 september betreft en
uiterlijk op 31 januari, voor zover het een inschrijving per 1 februari betreft, via Studielink, voor
de betreffende masteropleiding, en
b. een door of namens de decaan afgegeven bewijs van toelating voor de betreffende
masteropleiding(TLM). De decaan kan in de OER vaststellen dat een bewijs van toelating tot de
master slechts wordt afgegeven als de aanmelding heeft plaatsgevonden op een moment eerder
dan 31 augustus of 31 januari.
Artikel 5

Nadere inschrijvingsvoorwaarden herinschrijving

Ten behoeve van de herinschrijving voor een opleiding dient een student zich uiterlijk op
31 augustus, voor zover het een inschrijving per 1 september betreft en uiterlijk op 31 januari, voor
zover het een inschrijving per 1 februari betreft, aan te melden, via Studielink, als herinschrijver voor
de betreffende opleiding.
Artikel 6
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Annuleren en weigeren inschrijving

Degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een opleiding en vóór de aanvang van het
nieuwe studiejaar de inschrijving wil annuleren, dient dit uiterlijk op 31 augustus, via
Studielink, kenbaar te maken. 5
Degene die voor een opleiding een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen, kan zich
voor de desbetreffende opleiding en voor de opleidingen waarmee deze opleiding een
propedeutische fase gemeen heeft niet inschrijven gedurende de termijn zoals die in de OER
van de opleiding, waarvoor het studieadvies is verkregen, is vermeld.
Aan degene van wie de inschrijving aan de UvA eerder is beëindigd op basis van ernstige
fraude, zoals bepaald in artikel 7.12b, tweede lid, WHW, wordt de inschrijving geweigerd.
De inschrijving van degene van wie de inschrijving aan de UvA of een andere instelling in het
hoger onderwijs eerder is geweigerd dan wel tussentijds is beëindigd, omdat de student door
zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van
één of meer beroepen, waartoe de door deze persoon gevolgde opleiding opleidt, dan wel voor
de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, zoals bepaald in artikel 7.42a WHW, kan
geweigerd worden, indien de inschrijving eenzelfde of een verwante opleiding betreft.
Aan degene van wie de inschrijving aan de UvA eerder tussentijds is beëindigd op basis van het
overtreden van de huisregels of ordemaatregelen zoals bepaald in artikel 7.57h, eerste of tweede
lid WHW, kan de inschrijving geweigerd worden.
De inschrijving wordt geweigerd in het geval dat bij de UvA op de inschrijver nog vorderingen
openstaan met betrekking tot college-, examengeld of de vergoeding voor een
schakelprogramma.

Indien de inschrijving door de inschrijver voor aanvang van studiejaar, via Studielink, wordt geannuleerd is
geen inschrijving voor het betreffende studiejaar tot stand gekomen.

5
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Artikel 7
1.
2.

3.

Begindatum Inschrijving

Tot inschrijving wordt slechts overgegaan, nadat tijdig aan alle inschrijvingsverplichtingen is
voldaan.
Inschrijving is slechts mogelijk per 1 september en, mits door de opleiding aangegeven, per
1 februari. Voor bijvakstudenten is inschrijving in andere maanden mogelijk. Ook voor de
masteropleiding Geneeskunde is inschrijving in andere maanden mogelijk. 6
a. De inschrijving geschiedt met ingang van 1 september indien vóór 1 september aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voor inschrijving per 1 september is voldaan.
b. De inschrijving geschiedt met ingang van 1 februari indien door de opleiding is
aangegeven dat inschrijving per 1 februari mogelijk is en vóór 1 februari aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voor inschrijving per 1 februari is voldaan.
Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk, tenzij de inschrijving aantoonbaar is
vertraagd door omstandigheden die aan de UvA te wijten zijn, of in het geval dat een
plaatsingsbewijs voor een fixusopleiding op een zodanig tijdstip is afgegeven dat het nog
verzilverd kan worden na 1 september.

Artikel 8

Einddatum inschrijving

De inschrijving eindigt op 31 augustus van het betreffende studiejaar, tenzij de inschrijving
tussentijds overeenkomstig artikel 10 wordt beëindigd.
Artikel 9
1.
2.

Bewijs van inschrijving en universitair legitimatiebewijs

Nadat aan de inschrijvingsverplichtingen is voldaan en de inschrijver is ingeschreven wordt een
bewijs van inschrijving verstrekt.
Bij de eerste inschrijving wordt een universitair legitimatiebewijs (collegekaart) verstrekt. In
geval van verlies of diefstal van de collegekaart kan een duplicaat worden verkregen tegen
betaling van €15,- in het geval geen proces-verbaal van de politie kan worden overgelegd.

Artikel 10

Beëindiging inschrijving

De inschrijving als student, extraneus of deelnemer aan een schakelprogramma wordt, op een daartoe
via Studielink ingediend uitschrijfverzoek, op grond van het bepaalde in artikel 7.42 eerste lid,
WHW voor het lopende studiejaar beëindigd met ingang van de volgende maand. 7 Beëindiging van
de inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
1. De inschrijving van een student die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen kan op
grond van het bepaalde in artikel 7.8b, vijfde lid, WHW, worden beëindigd.
2. De inschrijving van een student, extraneus of deelnemer aan een schakelprogramma kan op
grond van de navolgende artikelen worden beëindigd:
- 7.12b, tweede lid, WHW, ernstige fraude,
- 7.42, tweede lid, WHW, wanbetaling,
- 7.42a WHW gedragingen of uitlatingen in strijd met toekomstige beroepsuitoefening,
- 7.57h, eerste of tweede lid, WHW het overtreden van de huisregels of ordemaatregelen.

Vanwege de gespreide instroom in coassistentschappen.
In geval van beëindiging met ingang van de maand juli of augustus vindt geen terugbetaling van het
collegegeld plaats, zie hiervoor en voor de overige regels met betrekking tot terugbetaling collegegeld
artikel 12.

6
7
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Hoofdstuk 2

Betalingsvoorwaarden

Artikel 11

Betaling collegegeld, examengeld en vergoeding voor een schakelprogramma

Het college-, examengeld of de vergoeding voor een schakelprogramma wordt voldaan door betaling
ineens, dan wel door gespreide betaling in tien termijnen bij inschrijving per 1 september voor zover
het college- of examengeld betreft en in vijf termijnen voor zover het de vergoeding voor een
schakelprogramma betreft of een inschrijving per 1 februari. Bij gespreide betaling wordt eenmalig
€24,- administratiekosten in rekening gebracht.
1. Gespreide betaling van het college-, examengeld of de vergoeding voor een schakelprogramma
staat open voor alle inschrijvingsvormen die in dit besluit genoemd zijn, onder de daarvoor
geldende voorwaarden.
2. In het geval van gespreide betaling wordt elke termijnbetaling toegerekend aan de voor het
betreffende studiejaar oudste nog openstaande vordering van college-, examengeld of de
vergoeding voor een schakelprogramma op degene ten behoeve van wie de betaling is verricht.
3. Indien een machtiging voor incasso (ineens of in termijnen) van het verschuldigde college-,
examengeld, of de vergoeding voor een schakelprogramma, is afgegeven en incasso niet
mogelijk blijkt, wordt een ultimatum van in totaal drie incassopogingen gesteld, waarbinnen de
verschuldigde bedragen moeten zijn voldaan. Indien niet binnen die termijn de verschuldigde
bedragen zijn voldaan, wordt de inschrijving beëindigd met inachtneming van het in artikel
7.42, tweede lid WHW bepaalde.
4. Indien de inschrijving plaatsvindt per een latere datum dan 1 september wordt het verschuldigde
college- of examengeld berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het
betreffende studiejaar.
5. Een student, ten aanzien van wie directeur Student Services een verklaring heeft afgegeven dat
voldaan is aan de voorwaarden zoals opgenomen in deel 5 van de Regeling Profileringsfonds,
met betrekking tot collegegeldvrij besturen, is voor maximaal 1 studiejaar vrijgesteld van het
betalen van wettelijk collegegeld.
6. Indien gedurende het studiejaar blijkt dat de student, die ingevolge het zesde lid vrijgesteld is
van het betalen van wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld verschuldigd is of onderwijs
aan de UvA volgt of tentamens of examens aan de UvA aflegt, zal aan de student alsnog het
voor de betreffende opleiding verschuldigde collegegeld in rekening gebracht worden.
Artikel 12
1.

2.
3.

Terugbetaling college-, examengeld en vergoeding voor een
schakelprogramma

Terugbetaling van het collegegeld op grond van deze regeling vindt plaats na beëindiging van
de inschrijving bedoeld in artikel 7.42, eerste lid WHW, met dien verstande dat voor elke
maand die in dat studiejaar nog resteert, een twaalfde gedeelte van het verschuldigde
collegegeld wordt terugbetaald, met in achtneming van het bepaalde in het tweede lid. Van
terugbetaling van collegegeld is slechts sprake, indien de inschrijving voor alle opleidingen
wordt beëindigd.
Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus bestaat geen aanspraak op
terugbetaling van het collegegeld. 8
In het geval dat bij een andere instelling het collegegeld is voldaan middels een originele
verklaring van betaald collegegeld van de UvA, wordt het verzoek om teruggave van het
collegegeld slechts ingewilligd nadat, het originele bewijs betaald collegegeld of een bewijs van
uitschrijving van een andere instelling van hoger onderwijs is ingeleverd.

Met verwijzing naar artikel 12, tweede lid van dit besluit betekent dit dat bij het indienen van een verzoek in
de maand juni, juli of augustus voor beëindiging van de inschrijving, geen aanspraak bestaat op terugbetaling
van het collegegeld voor de maanden juli en augustus.

8
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4.

Bij beëindiging van de inschrijving voor een schakelprogramma of als extraneus bestaat geen
aanspraak op terugbetaling van respectievelijk de vergoeding of het examengeld.

Artikel 13

Administratiekosten

Degene die een getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 WHW wenst te verkrijgen en de desbetreffende bewijzen van inschrijving niet kan overleggen, verkrijgt het getuigschrift niet eerder dan
nadat een vergoeding ter hoogte van het verschuldigde collegegeld is voldaan voor de periode(s)
waarin een inschrijving ontbreekt, maar waarin de bij het examen behorende tentamens zijn behaald
(waarbij de officiële instroommomenten als aanvangsdatum gelden), verhoogd met een bedrag aan
administratiekosten ad € 200,-.

Hoofdstuk 3

Wettelijk collegegeld

Artikel 14

Collegegeldtarieven

1

2.

Voor het studiejaar 2022-2023 gelden de volgende wettelijke collegegeldtarieven:
a. volledig wettelijk collegegeld € 2209,-;
b. verlaagd wettelijk collegegeld € 1105,-;
c. gedeeltelijk wettelijk collegegeld € 1882,-;
d. verlaagd gedeeltelijk wettelijk collegegeld € 941,-;
e. volledig wettelijk collegegeld opleidingen kleinschalig en intensief Liberal Arts and
Sciences € 4610,- en Politics, Psychology, Law and Economics € 4418,-;
f. verlaagd wettelijk collegegeld opleidingen kleinschalig en intensief Liberal Arts and
Sciences € 3506,- en Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) € 3314,-.
Het verschuldigde collegegeldtarief wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van de
inschrijving, via Studielink, bij de instelling bekende gegevens. Als in een later stadium blijkt
dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt
de instelling zich het recht voor alsnog het juiste tarief in rekening te brengen.

Artikel 15
1.
2.
3.

4.

Wettelijk collegegeld voltijdse opleiding

Degene die voor een voltijdse opleiding als student ingeschreven wordt en bij aanvang van het
studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid
WHW, is het volledig wettelijk collegegeld verschuldigd van € 2209,-.
Degene die voor een voltijdse opleiding als student ingeschreven wordt en bij aanvang van het
studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, vijfde lid WHW, is het verlaagd
wettelijk collegegeld verschuldigd van € 1105,-.
Degene die voor het joint degree bachelor programma in de Liberal Arts and Sciences of de
bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics als student ingeschreven wordt en
bij aanvang van het studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, eerste,
tweede, derde of zesde lid WHW, is het volledig wettelijk collegegeld voor kleinschalig en
intensieve opleidingen verschuldigd, zoals vermeld in artikel 14, eerste lid sub e.
Degene die voor het joint degree bachelor programma in de Liberal Arts and Sciences of de
bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics als student ingeschreven wordt en
bij aanvang van het studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, vijfde lid
WHW, is het verlaagd wettelijk collegegeld voor kleinschalig en intensieve opleidingen
verschuldigd zoals vermeld in artikel 14, eerste lid sub f.
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Artikel 16
1.
2.

Degene die voor een deeltijdse opleiding als student ingeschreven wordt en bij aanvang van het
studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid
WHW, is het gedeeltelijk wettelijk collegegeld verschuldigd van € 1882,-.
Degene die voor een deeltijdse opleiding als student ingeschreven wordt en bij aanvang van het
studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, vijfde lid, WHW, is het verlaagd
gedeeltelijk wettelijk collegegeld verschuldigd van € 941,-.

Artikel 17
1.
2.

Wettelijk collegegeld deeltijdse opleiding

Wettelijk collegegeld duale opleidingen

Degene die voor een duale opleiding als student ingeschreven wordt en bij aanvang van het
studiejaar voldoet aan de voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid
WHW, is het volledig wettelijk collegegeld verschuldigd van € 2209,-.
Degene die voor een duale opleiding als student ingeschreven wordt en voldoet aan de
voorwaarden ingevolge artikel 7.45a, vijfde lid WHW, is het verlaagd wettelijk collegegeld
verschuldigd van € 1105,-.

Hoofdstuk 4

Instellingscollegegeld

Artikel 18

Instellingscollegegeld, voltijdse, deeltijdse en duale opleidingen

1.

2.
3.

Degene die voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding als student ingeschreven wordt en
niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede, derde, vijfde of zesde
lid WHW is een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het instellingstarief zoals
vermeld in bijlage 1, tenzij door het College van Bestuur anders bepaald (bijlage 2 en 3).
Voor studenten uit een land buiten de EER die ingeschreven worden via het UAF gelden de
tarieven zoals die gelden voor studenten uit een land van de EER.
Het verschuldigde collegegeldtarief wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van de
inschrijving, via Studielink, bij de instelling bekende gegevens. Als in een later stadium blijkt
dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt
de instelling zich het recht voor alsnog het juiste tarief in rekening te brengen.

Artikel 19
1.

2.

3.

Instellingscollegegeld bij inschrijving voor meer dan één opleiding

Degene die als student aan een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs is
ingeschreven en daar het instellingstarief heeft betaald, is bij inschrijving aan de UvA, indien
degene bij de UvA geen recht heeft op wettelijk tarief, het volledige instellingstarief
verschuldigd, behoudens het hierna bepaalde.
Degene die als student is ingeschreven aan een instelling, dan wel opleiding, zoals vermeld in
bijlage 3 bij dit besluit en daar het instellingstarief heeft betaald, wordt bij inschrijving als
student aan de UvA en onder overlegging van een bewijs van het betaalde collegegeld
vrijgesteld van het betalen van het collegegeld aan de UvA. Een student die aan de UvA het
instellingstarief heeft betaald en als student wordt ingeschreven voor een tweede of volgende
opleiding aan de UvA, waarvoor eveneens instellingstarief verschuldigd is, wordt vrijgesteld
van het betalen van collegegeld voor de opleiding waarvoor het laagste instellingscollegegeld
verschuldigd is.
Degene die als student aan een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs is
ingeschreven en daar het instellingstarief heeft betaald wordt bij inschrijving als bijvakstudent
aan de UvA vrijgesteld van het betalen van het collegegeld indien het bij de eigen instelling
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betaalde collegegeld hoger of gelijk is aan het verschuldigde instellingscollegegeld bij de UvA.
Indien het reeds betaalde collegegeld bij de eigen instelling lager is dan het verschuldigde
instellingscollegegeld van de UvA is slechts het verschil verschuldigd.
Artikel 20

Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste voor een tweede
bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven.

Voor studenten die aansluitend op het voltooien van hun eerste bacheloropleiding aan de UvA zijn
ingeschreven voor een tweede bacheloropleiding aan de UvA, of aansluitend na het voltooien van
een eerste masteropleiding aan de UvA ingeschreven zijn voor een tweede masteropleiding aan de
UvA geldt dat het instellingstarief gelijk is aan het wettelijk tarief als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
1. het eerste bachelor- respectievelijk masterdiploma is aan de UvA behaald, en
2. het eerste bachelor- respectievelijk masterdiploma aan de UvA is binnen de daarvoor geldende
nominale studieduur + 1 jaar behaald (c+1), en
3. de inschrijving voor de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding aan de UvA vindt
plaats direct aansluitend aan de inschrijving voor de eerste bachelor- respectievelijk
masteropleiding aan de UvA, en
4. het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief geldt voor de nominale duur + 1 jaar (c+1)
van de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding aan de UvA en bij een onafgebroken
inschrijving voor de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding, en
5. de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding wordt binnen de nominale studieduur +
1 jaar (c+1) afgesloten met het diploma.
Als niet aan deze voorwaarden is voldaan is het hoge instellingstarief van toepassing.
Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden wordt alsnog het hoge instellingstarief in rekening gebracht.
Wanneer direct aansluitend op het afronden van de eerste masteropleiding aan de UvA een schakelprogramma van max. 60 EC 9 aan de UvA wordt gevolgd en direct aansluitend hierop de inschrijving
voor een tweede masteropleiding aan de UvA plaatsvindt en ook verder aan alle voorwaarden
genoemd in dit artikel is voldaan, valt de inschrijving voor de tweede masteropleiding aan de UvA
ook onder het begrip direct aansluitende masteropleiding.
Artikel 21

Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2022 zijn
ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan de UvA

Voor studenten die vóór of op 1 september 2022 zijn ingeschreven voor een bachelor- of een
masteropleiding aan de UvA en hiervoor instellingscollegegeld verschuldigd zijn, geldt dat zij, voor
zover voor deze bachelor- of masteropleiding het instellingscollegegeld hoger is vastgesteld dan het
instellingscollegegeld, zoals dat voor de betreffende opleiding gold bij aanvang van de opleiding, bij
ononderbroken inschrijving gedurende de nominale duur van de studie plus 1 studiejaar, het
instellingscollegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van het instellingscollegegeldtarief zoals dat
gold bij aanvang van de betreffende bachelor- of masteropleiding. 10

9

Waarbij het schakelprogramma binnen één studiejaar wordt gevolgd.

Dit betreft het instellingscollegegeldtarief zoals vastgesteld in de betreffende Inschrijvingsbesluiten zonder,
in verband met Covid-19 toegepaste, kortingen of tegemoetkomingen.
10
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Hoofstuk 5

Kosten voor een schakelprogramma en examengeld

Artikel 22

Vergoeding bij inschrijving voor een schakelprogramma

1.

2.
3.

Degene die reeds in het bezit is van een bachelordiploma en voor het studiejaar 2022-2023 voor
een bacheloropleiding ingeschreven wordt voor het volgen van een schakelprogramma, ter
voorbereiding op toelating tot een masteropleiding aan de UvA, is voor dit schakelprogramma
een vergoeding verschuldigd ter hoogte van € 36,81 per EC met een maximum van € 2209,-.
Degene die is ingeschreven voor een schakelprogramma en tevens een opleiding volgt waarvoor
wettelijk collegegeld verschuldigd is, wordt, nadat een bewijs is overgelegd dat dit collegegeld
is of wordt voldaan, vrijgesteld van het betalen van de vergoeding voor het schakelprogramma.
Degene die is ingeschreven voor een schakelprogramma en tentamens of examens aflegt
betreffende onderwijseenheden of opleidingen die niet tot het schakelprogramma behoren, is het
instellingscollegegeldtarief overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 4 verschuldigd.

Artikel 23

Examengeld extraneus

Degene die als extraneus ingeschreven wordt voor een opleiding, is per opleiding een examengeld
verschuldigd ter hoogte van het verschuldigde volledig wettelijk collegegeld bij een voltijdse
inschrijving.
Artikel 24

Herberekening vergoeding voor een schakelprogramma of examengeld

De verschuldigde vergoeding voor een schakelprogramma en het examengeld worden vastgesteld op
grond van de ten tijde van de inschrijving, via Studielink, bij de UvA bekende gegevens. Als in een
later stadium blijkt dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige
gegevens zal alsnog het juiste tarief in rekening worden gebracht.

Hoofdstuk 6

Hardheidsclausule en uitvoeringsbepaling

Artikel 25

Hardheidsclausule

Het College van Bestuur kan van dit inschrijvingsbesluit afwijken, indien een bepaling in deze
regeling zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 26

Uitvoering van het inschrijvingsbesluit

Het hoofd CSA is belast met de uitvoering van het in dit inschrijvingsbesluit bepaalde.
Artikel 27
1.
2.

Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 en is van toepassing op
inschrijvingen voor het studiejaar 2022-2023.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Inschrijvingsbesluit UvA 2022-2023”.
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Toelichting op bepalingen tarieven
Inschrijvingsbesluit UvA 2022-2023
Wettelijk collegegeld
Volledig en verlaagd wettelijk collegegeld
In artikel 7.45 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald
dat de hoogte van het wettelijk collegegeld vastgesteld wordt bij algemene maatregel van bestuur.
Dit wordt nader uitgewerkt in de artikelen 2.2 en 2.4 tot en met 2.4f van het Uitvoeringsbesluit
WHW 2008 en in artikel 9 van de Regeling financiën hoger onderwijs. Bij de ministeriële Regeling
tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs, gepubliceerd op 3 juni 2021, is bepaald dat
het volledig wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 € 2209,- bedraagt. Met ingang van
1 september 2018 kent de WHW naast het volledig wettelijk collegegeld ook een verlaagd wettelijk
collegegeld. Hiermee is een grondslag gecreëerd voor de minister om wettelijk collegegeld voor
bepaalde groepen studenten te verlagen. In het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 is bepaald dat het
verlaagd wettelijk collegegeld geldt voor studenten die beginnen aan een opleiding in het bekostigd
hoger onderwijs en die sinds 1 september 1991 niet eerder ingeschreven zijn geweest voor een
opleiding in het hoger onderwijs aan een instelling in de zin van de WHW en ingeschreven zijn voor
een bacheloropleiding. Het verlaagd wettelijk collegegeld bedraagt het volledig wettelijk collegegeld
minus de helft van het volledig wettelijk collegegeld (naar beneden afgerond). Voorts geldt de
aanspraak éénmalig gedurende een periode van twaalf maanden. Een onderbreking van de
inschrijving schort de periode van twaalf maanden niet op. Verder geldt dat studenten die een
opleiding op het gebied van onderwijs, gericht op een bachelor- of een mastergraad, volgen,
nogmaals voor een periode van twaalf maanden voor halvering van het volledig wettelijk collegegeld
in aanmerking kunnen komen. Deze uitzondering geldt niet als de student in dezelfde periode tevens
ingeschreven is voor een opleiding die niet het gebied van onderwijs betreft. Ook voor de tweede
periode van twaalf maanden halvering collegegeld geldt dat een onderbreking van de inschrijving de
periode van twaalf maanden niet opschort. De aanvang van de aanspraak van de tweede periode van
12 maanden is afhankelijk van het moment waarop met de opleiding op het gebied van onderwijs
wordt gestart en volgt niet in alle gevallen aansluitend op de eerste periode van 12 maanden.
Verhoogd wettelijk collegegeld voor opleidingen met het bijzonder kenmerk “kleinschalig en
intensief”
Het joint degree bachelor programma in de Liberal Arts and Sciences van het Amsterdam University
College heeft in juni 2012 via de NVAO het bijzonder kenmerk “kleinschalig en intensief”
(art. 6.7 WHW) gekregen en de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics in
augustus 2014. Voor deze opleidingen is conform artikel 6.7, eerste en vijfde lid, WHW een hoger
collegegeld vastgesteld. Het verlaagd wettelijk collegegeld bedraagt het verhoogd wettelijk
collegegeld minus de helft van het volledig wettelijk collegegeld (naar beneden afgerond). Ook zijn
voor deze opleidingen aparte instellingstarieven vastgesteld.
Deeltijdtarief
Het gedeeltelijk wettelijk collegegeld zoals dat was vastgesteld voor het studiejaar 2021-2022 is
geïndexeerd analoog aan de indexering van het volledig wettelijk collegegeld. Het verlaagd
gedeeltelijk wettelijk collegegeld bedraagt de helft van het gedeeltelijk wettelijk collegegeld (naar
beneden afgerond).
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Instellingscollegegeldtarieven
Als een student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief
(cf. artikel 7.45a, eerste lid, tweede en derde en vijfde lid WHW) is de student het hoge
instellingstarief verschuldigd, tenzij een bepaalde uitzonderingsregel van toepassing is. Ingevolge
artikel 7.46 WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. Het College van
Bestuur heeft op 3 april 2020 het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven voor de
periode 2021-2022 tot en met 2027-2028 vastgesteld. Hierin zijn een aantal uitgangspunten
geformuleerd om tot een methodiek te komen voor het bepalen van het tarief. Hierbij geldt als eerste
uitgangspunt dat de instellingscollegegeldtarieven in principe minimaal kostendekkend moeten zijn.
Omdat de kosten niet per eenheid van een opleiding worden vastgelegd is gezocht naar het beste
alternatief dat in aanmerking komt voor de berekening van het instellingscollegegeld. De alternatieve
kosten (opportunity cost) zijn de economische kosten, die de (niet gerealiseerde) opbrengst van het
best mogelijke alternatief waardeert. De tarieven zijn gebaseerd op de gemiste (geschoonde)
rijksbijdrage. Hierbij wordt uitgegaan van het driejaars gemiddelde van de meest recente, definitief
vastgestelde rijksbijdrage. De rijksbijdrage bestaat uit een onderwijs- en onderzoeksdeel voor
bekostigde studenten en wordt vermeerderd met het volledig wettelijk collegegeld van het
betreffende studiejaar. Met het oog op de uitvoerbaarheid wordt gedifferentieerd naar tarieven, laag,
hoog en top. Deze methodiek doet recht aan het onderscheid dat hiertoe wordt gemaakt in de
rijksbijdrage (bekostigingsniveau). Voor niet-EER studenten wordt een aanvullende bijdrage
(toeslag) gevraagd, omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit
meer kosten worden gemaakt. Voor de gevallen waarin de instellingscollegegeldtarieven stijgen ten
opzichte van het voorgaande studiejaar is een overgangsregeling getroffen, waarbij studenten die
reeds gestart zijn met de opleiding een instellingscollegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van
het instellingscollegegeldtarief van het studiejaar voorafgaand aan de verhoging plus indexering,
voor de nominale duur van de opleiding.
In een aantal gevallen heeft het College van Bestuur een ander collegegeldtarief vastgesteld. Deze
uitzonderingen zijn onder meer in bijlagen 2 en 3 van het Inschrijvingsbesluit opgenomen. Het
gehele beleidsdocument is te vinden op de website van de UvA.
Collegegeld tweede opleiding
In de WHW is geregeld dat één van de voorwaarden voor het recht op wettelijk collegegeld is, het
niet eerder behaald hebben van een bachelor- of mastergraad. Uitzondering is als de tweede
opleiding een eerste inschrijving is in een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg.
Tevens geldt ingevolge artikel 7.45a, derde lid en het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, dat een student
die tijdens een eerste bacheloropleiding, voor een tweede bacheloropleiding wordt ingeschreven of
tijdens een eerste master voor een tweede master wordt ingeschreven, deze opleiding, na het behalen
van het diploma van de eerste opleiding, mag afronden tegen het volledig wettelijk collegegeld, bij
ononderbroken inschrijving.
Schakelstudenten
Ingevolge artikel 7.57i WHW geldt dat degene die reeds in het bezit is van een bachelordiploma en
aan de UvA voor een bacheloropleiding ingeschreven wordt voor het volgen van een schakelprogramma ter voorbereiding op toelating tot een masteropleiding aan de UvA, een vergoeding
verschuldigd is, voor een ondersteuning met een studielast van minder dan 60 EC, van maximaal een
proportioneel deel van het volledig wettelijk collegegeld en voor een ondersteuning met een
studielast van 60 EC of meer, van maximaal het volledig wettelijk collegegeld. Degene die is
ingeschreven voor een schakelprogramma en tevens een opleiding volgt waarvoor wettelijk
collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, WHW, verschuldigd is, wordt vrijgesteld van het
betalen van de vergoeding voor het schakelprogramma, mits aangetoond wordt dat het betreffende
collegegeld is of wordt voldaan.
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Regeling tweede opleiding aan de UvA aansluitend op eerste opleiding
Voor studenten die na het binnen de nominale duur + 1 jaar voltooien van hun eerste bacheloropleiding aan de UvA aansluitend zijn ingeschreven voor een tweede bacheloropleiding aan de UvA,
of na het binnen de nominale duur + 1 jaar voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA
aansluitend zijn ingeschreven voor een tweede masteropleiding aan de UvA, is een
overgangsregeling onder strikte voorwaarden van kracht. In de derde voorwaarde is bepaald dat de
inschrijving voor de tweede opleiding direct aansluitend op het voltooien van de eerste opleiding
moet plaatsvinden. Vanzelfsprekend is voor het bepalen van het moment van ‘direct aansluitend’ de
student afhankelijk van de mogelijke instroommomenten van de tweede opleiding. Met de CSR is
overeengekomen dat na het voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA, onder een
aansluitende masteropleiding aan de UvA is inbegrepen, inschrijving voor een tweede
masteropleiding aan de UvA direct na het voltooien van een hiervoor benodigd schakelprogramma
aan de UvA, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan. Voor alle duidelijkheid: hiermee
wordt bedoeld dat een schakelprogramma (van max. 60 ECTS binnen één studiejaar) gevolgd is,
direct aansluitend op het voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA binnen cursusduur +
1 jaar (dus master-schakelprogramma-master en niet bachelor-schakel-master) en direct aansluitend
op het schakelprogramma aan de UvA een inschrijving volgt voor een tweede masteropleiding aan
de UvA. De nominale duur van een deeltijdopleiding is de nominale duur van dezelfde opleiding in
voltijd maal twee.
Inwerkingtreding en bereik
Het inschrijvingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 en heeft betrekking op
verzoeken tot in- en uitschrijving voor het academisch jaar 2022-2023. Het Inschrijvingsbesluit is
niet van toepassing op postinitiële masteropleidingen of contractonderwijs.
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Bijlage 1
Tarieven instellingscollegegeld UvA studiejaar 2022-2023

Instellingscollegegeld tweede of volgende studie*
€ 8.300,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met uitzondering van de
bacheloropleiding Computational Social Science.

€ 11.400,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica en de bacheloropleiding Medische Informatiekunde van de
Faculteit der Geneeskunde (AMC) en de bacheloropleiding Computational Social
Science van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

€ 20.700,-

voor de bacheloropleiding Geneeskunde en voor de bacheloropleiding
Tandheelkunde

€ 12.100,-

voor de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

€ 12.000,-

voor de éénjarige lerarenopleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (master, ILO)

€ 14.600,-

voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, van
de Faculteit der Geesteswetenschappen en van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

€ 20.800,-

voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica

€ 14.600,-

voor de één- en de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met uitzondering van de éénjarige
lerarenopleidingen (master, ILO)

€ 10.400,-

voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde, van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, met uitzondering van de tweejarige masteropleiding
Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed

€ 14.600,-

voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica, voor de tweejarige masteropleiding Medical
Informatics van de Faculteit der Geneeskunde (AMC) en voor de tweejarige
masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed van de
Faculteit der Geesteswetenschappen

€ 22.800,-

voor de driejarige masteropleiding Geneeskunde en voor de driejarige
masteropleiding Tandheelkunde

*Het betreft een tweede of volgende studie in de zin van artikel 7.45a, eerste lid sub a. De opleidingen
betreffen geen joint degrees.
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Instellingscollegegeld tweede of volgende studie*, joint degrees
€ 11.790,-

voor de joint degree bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrekunde
van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

€ 12.610,-

voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC)

€ 15.900,-

voor de Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (Tinbergen
Graduate School) en voor de Joint degree research master Business Data Science
van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

€ 11.560,-

voor de joint researchmaster Business in Society van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

€ 14.780,-

voor de joint degree master Entrepreneurship van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

€ 14.010,-

voor de joint degree masteropleidingen Chemistry, Physics and Astronomy,
Computational Science, Computer Science en Bioinformatics and Systems
Biology van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

*Het betreft hier tweede studie in de zin van artikel 7.45a, eerste lid sub a WHW

Instellingscollegegeld voor niet-EER studenten*
€ 9.130,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€ 11.000,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen, met uitzondering van de bacheloropleiding
Computational Social Science.

€ 9.650,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

€ 12.540,-

voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica, de bacheloropleiding Medische informatiekunde van de Faculteit
der Geneeskunde (AMC) en de bacheloropleiding Computational Social Science
van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

€ 22.770,-

voor de bacheloropleiding Geneeskunde en voor de bacheloropleiding
Tandheelkunde

€ 13.300,-

voor de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

€ 13.200,-

voor de éénjarige lerarenopleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (master, ILO)

€ 16.500,-

voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

€ 22.880,-

voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica

€ 16.060,-

voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen,

€ 16.900,-

Voor de één- en tweejarige masteropleidingen van en de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met uitzondering van de éénjarige
lerarenopleidingen (master, ILO)
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€ 16.060,-

voor de één- en tweejarige masteropleidingen van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde aangeboden door de Amsterdam School of Economics

€ 17.750,-

voor de één- en tweejarige masteropleidingen van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde aangeboden door de Amsterdam Business School

€ 11.440,-

voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en
voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen
met uitzondering van de tweejarige masteropleiding Conservering en restauratie
van Cultureel Erfgoed

€ 16.060,-

voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica, voor de tweejarige masteropleiding Medical
Informatics van de Faculteit der Geneeskunde (AMC) en voor de tweejarige
masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed van de
Faculteit der Geesteswetenschappen

€ 25.080,-

voor de driejarige masteropleiding Geneeskunde en voor de driejarige
masteropleiding Tandheelkunde

*Het betreft niet-EER studenten in de zin van artikel 7.45a, eerste lid sub b WHW. De opleidingen
betreffen geen joint degrees.

Instellingscollegegeld voor niet-EER studenten*, joint degrees
€ 12.510,-

voor de joint degree bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrekunde
van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

€ 12.610,-

voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC)

€ 15.900,-

voor de Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (Tinbergen
Graduate School) en voor de Joint degree research master Business Data Science
van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

€ 12.840,-

voor de joint researchmaster Business in Society van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

€ 17.750,-

voor de joint degree master Entrepreneurship van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

€ 15.110,-

voor de joint degree masteropleidingen Chemistry, Physics and Astronomy en
Computational Science, Computer Science en Bioinformatics and Systems van
de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

*Het betreft niet-EER studenten in de zin van artikel 7.45a, eerste lid sub b WHW
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Bijlage 2
1.

Voor studenten van Columbia Law School New York die ingeschreven zijn voor het LLM
programma International Criminal Law geldt het instellingscollegegeld ter hoogte van het
volledig wettelijk collegegeldtarief. Voor 2022-2023 bedraagt het volledig wettelijk
collegegeldtarief € 2209,-. Het betreft maximaal 12 studenten.

2.

Niet-EER studenten van de master Logic die een beurs uit het zgn. ‘Beth beurs’ ontvangen
betalen instellingstarief ter hoogte van het volledig wettelijk collegegeldtarief. Voor 2022-2023
bedraagt het volledig wettelijk collegegeldtarief € 2209,-.

3.

Voor niet-EER studenten van de Singapore Management University (master of IT in Business)
die ten behoeve van een double degree tevens zijn ingeschreven voor de master of Business
Administration, geldt een instellingscollegegeld ter hoogte van het volledig wettelijk
collegegeldtarief. Voor 2022-2023 bedraagt het volledig wettelijk collegegeldtarief € 2209,-.

4.

Voor studenten die reeds een bachelordiploma hebben behaald en zich inschrijven voor de
bachelor pedagogische wetenschappen binnen de UPvA, geldt een instellingscollegegeld ter
hoogte van het volledig wettelijk collegegeldtarief indien zij zich tevens (en eerst) inschrijven
bij de betrokken HvA-opleiding. Voor 2022-2023 bedraagt het volledig wettelijk
collegegeldtarief € 2209,-

5.

Voor studenten die reeds een masterdiploma Tandheelkunde hebben behaald en een
opleidingsplaats bij Mond- en Kaakchirurgie in het Amsterdam UMC toegezegd hebben
gekregen en als zij-instromer ingeschreven worden voor de master Geneeskunde, geldt een
instellingscollegegeld ter hoogte van het volledig wettelijk collegegeldtarief. Voor 2022-2023
bedraagt het wettelijk collegegeldtarief € 2209,-.

6.

Voor studenten die reeds een bachelor en een master, of een ongedeelde opleiding Geneeskunde
hebben voltooid, promotieonderzoek aan de UvA doen en een opleidingsplaats bij Mond- en
Kaakchirurgie in het Amsterdam UMC toegezegd hebben gekregen, geldt bij inschrijving voor
de bachelor respectievelijk de master Tandheelkunde een instellingscollegegeld ter hoogte van
het volledig wettelijk collegegeldtarief. Voor 2022-2023 bedraagt het volledig wettelijk
collegegeldtarief € 2209,-
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Bijlage 3
Degene die aan de volgende instellingen voor één of meer van de volgende opleidingen is
ingeschreven en daar het instellingscollegegeld heeft betaald wordt bij inschrijving als student aan
de UvA vrijgesteld van het betalen van het collegegeld.
1. De Hogeschool van Amsterdam.
2. Amsterdam University College, in geval van eerste inschrijving aan de Vrije Universiteit.
3. De volgende joint degrees in geval van eerste inschrijving aan de Vrije Universiteit:
• Bachelor Scheikunde;
• Bachelor Natuur- en Sterrenkunde;
• Master Bioinformatics and Systems Biology;
• Master Physics and Astronomy;
• Master Chemistry;
• Master Computational Science;
• Master Computer Science;
• Master Entrepreneurship;
• Joint researchmaster Business in Society.
4. De opleidingen die in samenwerking met de Vrije Universiteit worden gegeven, in geval van
inschrijving aan de Vrije Universiteit:
• Bachelor Wiskunde;
• Bachelor Archeologie;
• Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur;
• Bachelor Oudheidwetenschappen;
• Master Mathematics;
• Master Stochastics and Financial Mathematics;
• Master Life Sciences;
• Master Information Studies;
• Track Green Life Sciences van de masteropleiding Biological Sciences;
• Track Ecology and Evolution van de masteropleiding Biological Sciences;
• Master Archeologie;
• Onderzoeksmaster Oudheidstudies;
• Master Oudheidstudies;
• Duale master Erfgoedstudies.
5. Het Dutch Master Program in Mathematics.
6. De masteropleidingen die behoren tot landelijke samenwerking talenmasters (Masterlanguage), te
weten:
• Midden-Oosten studies;
• Letterkunde;
• Taalwetenschappen;
• Oudheidstudies;
• Neerlandistiek.
7. Studenten van de masters Kunst- en cultuurwetenschappen en Theologie en religiewetenschappen
van de Universiteit Utrecht die bijvakken volgen in de masteropleidingen van de FGW.

Vastgesteld door het College van Bestuur
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8.

Studenten van de onderzoeks- en educatieve masters in de Geesteswetenschappen aan de
Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden die bijvakken volgen in de
masteropleidingen van de FGW.

9.

Studenten van de hierna vermelde opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten voor zover bijvakken gevolgd worden van de daarbij vermelde opleidingen van de
FGW:
• Academie voor Beeldende Vorming voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleidingen
Algemene Cultuurwetenschappen en Kunstgeschiedenis;
• Academie van Bouwkunst voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleiding
Kunstgeschiedenis;
• Conservatorium van Amsterdam voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleiding
Muziekwetenschap;
• Nederlandse Film en Televisie Academie voor zover bijvakken worden gevolgd in de
opleiding Media en Cultuur;
• De theaterschool voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleiding Theaterwetenschap;
• Reinwardt Academie voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleidingen Algemene
Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis en Conservering en restauratie van cultureel
erfgoed.

10. Studenten van de Rietveld Academie voor zover bijvakken worden gevolgd in de opleidingen
Kunstgeschiedenis en Conservering en restauratie van cultureel erfgoed van de FGW.
11. Studenten van andere Nederlandse Hoger Onderwijs-instellingen die voor maximaal 6 EC
bijvakken volgen in de master Medische Antropologie en Sociologie.

Bijlage 4
als bedoeld in artikel 2 van het Inschrijvingsbesluit 2022-2023
Instroomeisen vwo oude stijl/vwo-oud/hbo –propedeuse
Opleiding
Actuariële wetenschappen
Arabische Taal en Cultuur
Archeologie en prehistorie
Beta-Gamma

vwo oude stijl (diploma’s van vóór de
invoering van de profielen in het
voortgezet onderwijs)
Wiskunde B
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B

vwo oud (diploma’s behaald tussen vwo oude stijl en het huidige vwo met
wijziging in de profielen vanaf 2010)

hbo-propedeuse diploma
Wiskunde B en Engels op vwo niveau
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde (alles
op vwo niveau)

Biologie

Biologie, Engels, Natuurkunde,
Scheikunde, Wiskunde A of B

Biomedische wetenschappen

Biologie, Engels, Natuurkunde,
Scheikunde, Wiskunde A of B

Business Administration
Business Analytics
Cognition, Language and
Communication
Communicatiewetenschap
Computational Social Science
Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie
Cultuurwetenschappen
Duitse Taal en Cultuur
Econometrie
Economics and Business
Economics
Engelse Taal en Cultuur
European studies
Filosofie
Fiscaal Recht
Fiscale Economie
Franse Taal en Cultuur

Wiskunde A of B
Wiskunde B
Geen aanvullende eisen

Wiskunde B
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuur en Techniek: Geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Geen aanvullende eisen
Cultuur en Maatschappij: Wiskunde B1, Natuurkunde1 en Scheikunde 1
Economie en Maatschappij: Wiskunde B1, Natuurkunde1 en Scheikunde 1
Natuur en Techniek: Biologie 1 en 2
Natuur en Gezondheid: geen aanvullende eisen
Andere profielen: minimaal Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B1 en Biologie 1,2,
Natuurkunde 1, Scheikunde 1 en Engels
Natuur en Techniek: Biologie1 en 2
Natuur en Gezondheid: geen aanvullende eisen
Andere profielen: minimaal Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B1 en Biologie 1,2,
Natuurkunde 1, Scheikunde 1 en Engels
Wiskunde A of B
Wiskunde B
Geen aanvullende eisen

Wiskunde A of B
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B op vwo niveau
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde B
Wiskunde A of B

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde B
Wiskunde A of B

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde B en Engels op vwo niveau
Wiskunde A of B en Engels op vwo niveau

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Nederlands op vwo niveau
Wiskunde A of B en Nederlands op vwo niveau
Geen aanvullende eisen

Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of B, Engels (alles op vwo niveau)
Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of B, Engels (alles op vwo niveau)
Wiskunde A of B en Engels op vwo niveau
Wiskunde B en Engels op vwo niveau
Geen aanvullende eisen
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Opleiding
Future Planet Studies

vwo oude stijl (diploma’s van vóór de
invoering van de profielen in het
voortgezet onderwijs)
Wiskunde A of B en twee van de volgende
vakken: Economie, Aardrijkskunde,
Natuurkunde, Scheikunde en Biologie

Geneeskunde

Wiskunde A of B, Biologie, Natuurkunde,
Scheikunde

Geschiedenis

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
vwo Grieks of Latijn

Hebreeuwse Taal en Cultuur
Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur
Informatica

Wiskunde B

vwo oud (diploma’s behaald tussen vwo oude stijl en het huidige vwo met
wijziging in de profielen vanaf 2010)

hbo-propedeuse diploma

Natuur en Techniek: Geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Geen aanvullende eisen
Cultuur en Maatschappij: Wiskunde A1,2 of B1 en twee van de volgende vakken:
Economie, Aardrijkskunde, Natuurkunde 1, Scheikunde 1, Biologie 1
Economie en Maatschappij: Aardrijkskunde of Natuurkunde 1 of Scheikunde 1 of
Biologie 1
Natuur en Techniek: Biologie1 en 2
Natuur en Gezondheid: geen aanvullende eisen
Andere profielen: minimaal Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1, Biologie 1,2,
Natuurkunde 1, Scheikunde 1
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
vwo Grieks of Latijn

Wiskunde A of B en twee van de volgende
vakken: Economie, Aardrijkskunde,
Natuurkunde, Scheikunde en Biologie (alles op
vwo niveau)

Wiskunde B op vwo niveau

Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of B, (alles op vwo niveau)
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen rechtstreekse toelating

Informatiekunde
Interdisciplinaire sociale
wetenschappen
Italiaanse Taal en Cultuur
Kunstgeschiedenis
Kunstmatige intelligentie
Linguistics
Linguistics: Sign Language
Linguistics
Literary Studies
Media en Cultuur
Media and Information
Muziekwetenschap
Medische Informatiekunde

Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Natuur en Techniek: geen aanvullende eisen
Overige profielen: Wiskunde B1,2
Alle profielen: Wiskunde A1,2 of B1 of B1,2
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Alle profielen: Wiskunde A1,2 of B1 of B1,2
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of B op vwo niveau
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuurkunde, Wiskunde A of Wiskunde B

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuurkunde, Wiskunde A of Wiskunde B op
vwo niveau

Natuur- en Sterrenkunde

Wiskunde B en Natuurkunde

Nederlandse Taal en Cultuur
Nederlandse Taal en Cultuur:
Taal en communicatie

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuur en Techniek: geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Natuurkunde
Economie en Maatschappij: Natuurkunde, Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1
Cultuur en Maatschappij: Natuurkunde en Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1
Natuur en Techniek: geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Wiskunde B1
Cultuur en Maatschappij: Wiskunde B1 en Natuurkunde 1
Economie en Maatschappij: Wiskunde B1 en Natuurkunde 1
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Wiskunde A of B op vwo niveau
Geen aanvullende eisen

Wiskunde B op vwo niveau , Natuurkunde op
vwo niveau, Engels op laag bereik C1 niveau
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
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Opleiding
Nieuwgriekse Taal en Cultuur
Onderwijswetenschappen
Oudheidwetenschappen
Pedagogische wetenschappen
Politicologie
Psychobiologie

Psychologie
Rechtsgeleerdheid
Religiewetenschappen
Scandinavische Talen en Culturen
Scheikunde

vwo oude stijl (diploma’s van vóór de
invoering van de profielen in het
voortgezet onderwijs)
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of Wiskunde B
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of Wiskunde B
Geen aanvullende eisen
Biologie, Engels, Natuurkunde,
Scheikunde, Wiskunde A of B
Wiskunde A of Wiskunde B, Engels op
vwo niveau
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde B

Slavische Talen en Culturen
Sociale Geografie en Planologie
Sociologie
Spaanse Taal en Cultuur
Tandheelkunde

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie,
Natuurkunde, Scheikunde

Theaterwetenschap
Universitaire Pabo van
Amsterdam
Wiskunde

Geen aanvullende eisen
Wiskunde A of Wiskunde B
Wiskunde B en Natuurkunde

vwo oud (diploma’s behaald tussen vwo oude stijl en het huidige vwo met
wijziging in de profielen vanaf 2010)

hbo-propedeuse diploma

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuur en Techniek: Biologie1 en 2
Natuur en Gezondheid: geen aanvullende eisen
Andere profielen: minimaal Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B1 en Biologie 1,2,
Natuurkunde 1, Scheikunde 1 en Engels
Wiskunde A of Wiskunde B, Engels op vwo niveau

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of B, Engels (alles op vwo niveau)

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuur en Techniek: geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Wiskunde B1
Cultuur en Maatschappij: Scheikunde 1,Wiskunde B1 en Natuurkunde 1
Economie en Maatschappij: Scheikunde1, Wiskunde B1 en Natuurkunde 1

Wiskunde A of Wiskunde B, Engels op
vwo niveau
Nederlands op vwo niveau
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Scheikunde op vwo niveau m.u.v. HBO-p
Chemie, Wiskunde B op vwo niveau,
Natuurkunde op vwo niveau, Engels op laag
bereik C1 niveau

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Natuur en Techniek: Biologie1 en2
Natuur en Gezondheid: geen aanvullende eisen
Andere profielen: minimaal Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie, Natuurkunde,
Scheikunde
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen
Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of B, Nederlands, Engels (alles op vwo niveau)

Natuur en Techniek: Geen aanvullende eisen
Natuur en Gezondheid: Wiskunde B1
Cultuur en Maatschappij: Wiskunde B1
Economie en Maatschappij: Wiskunde B1

Wiskunde B op vwo niveau, Wiskunde A of
Natuurkunde op vwo niveau, Engels op laag

Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende eisen

bereik C1 niveau.

Bijlage 5
als bedoeld in artikel 2, derde lid van het Inschrijvingsbesluit 2022-2023

Faculteit der
BEWIJS VAN VOLDOENDE VOOROPLEDING IN GEVAL VAN HBO PROPEDEUSE
In het kader van artikel 7.28 1a van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Naam
Geboren
Studentnummer
Vooropleiding:
Crohonaam
Programma
(optioneel)
UvA code
Afgegeven
Datum
Door

De decaan van de Faculteit der
Voor deze

Ondertekening
Naam
Dit bewijs is geldig voor het studiejaar
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Bijlage 6
als bedoeld in artikel 3 van het Inschrijvingsbesluit 2022-2023

Faculteit der
BEWIJS VAN TOELATING TOT SCHAKELPROGRAMMA
In het kader van artikel 7.57i van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Naam
Geboren
Studentnummer
toegelaten tot schakelprogramma:
Programma

Afgegeven
Datum
Door

De decaan van de Faculteit der
Voor deze

Ondertekening
Naam
Dit bewijs is geldig voor het studiejaar
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Bijlage 7
als bedoeld in artikel 4 van het Inschrijvingsbesluit 2022-2023

Faculteit der
BESLISSING OP VERZOEK TOT TOELATING TOT EEN MASTEROPLEIDING
Op grond van artikel 7.30b van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek wordt
Naam
Geboren
Studentnummer
wel / niet toegelaten tot de masteropleiding
Crohonaam
Programma
(optioneel)
UvA code
Afgegeven
Datum
Door

De decaan van de Faculteit der
Voor deze

Ondertekening
Naam
Deze verklaring is geldig voor het studiejaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dag van bekendmaking van de
beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens via het
digitaal loket voor klachten/bezwaar/beroep, www.student.uva.nl/klacht-

bezwaar-beroep.
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Bijlage 8
Regeling Studiekeuzeadvies UvA
vastgesteld bij besluit van 2016cb0414, en laatstelijk gewijzigd op 21 november 2017
besluitnr. 2017-064474
Ingevolge art. 7.31a t/m 7.31d Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

REGELING STUDIEKEUZEADVIES UVA
besluitnr. 2017-064474

Ingevolge art. 7.31a t/m 7.31d Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Artikel 1
Begrippen
a. Aspirant-student: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een bacheloropleiding aan
de Universiteit van Amsterdam (UvA) en op dat moment niet voor de betreffende opleiding bij de
UvA staat ingeschreven en niet in aanmerking komt voor inschrijving voor een vervolgfase van
de betreffende opleiding.
b. UvA Matching: de studiekeuzeactiviteit die de UvA aan aspirant-studenten voor een bacheloropleiding voorafgaand aan een studiejaar aanbiedt, met als doel het verstrekken van een studiekeuzeadvies. Deze studiekeuzeactiviteit bevat een onderwijsdeel en een toets op basis waarvan
het studiekeuzeadvies wordt verstrekt. Zowel het onderwijsdeel als de toets zijn een verplicht
onderdeel van de studiekeuzeactiviteit.
c. Studiekeuzeadvies: een advies van de opleidingsdirecteur ten aanzien van de studiekeuze van een
aspirant-student op basis van een toets die in het kader van de UvA Matching wordt afgenomen.
Een studiekeuzeadvies, is niet bindend, geeft recht op toelating tot de opleiding en is een valide
studiekeuzeadvies in de zin van het Inschrijvingsbesluit UvA.
d. Recht op toelating tot de opleiding: de aspirant-student heeft recht op toelating tot de opleiding
als aan hem een valide studiekeuzeadvies is verstrekt. Het recht op toelating is van belang voor de
inschrijving als student aan de UvA.
e. Inschrijving: een aspirant-student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en de
toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het Inschrijvingsbesluit UvA kan worden ingeschreven
als student aan de UvA. Het hoofd van de Centrale Studentenadministratie is belast met de
uitvoering van het inschrijvingsbesluit en bepaalt of een aspirant-student wordt ingeschreven als
student voor de opleiding waarvoor de aspirant-student zich heeft aangemeld.
f. Inschrijvingsbesluit UvA: Het besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33 WHW, waarin de regels van
procedurele aard, op basis waarvan de inschrijving als student aan de UvA voor een betreffend
studiejaar geschied, zijn vastgesteld.
g. Selectieve opleiding: een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure in de zin van 6.7,
7.53 of 7.56 WHW van toepassing is.
Artikel 2
Aanmelden uiterlijk op 1 mei
1. De aspirant-student die zich op uiterlijk 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de UvA is verplicht deel te nemen aan de UvA Matching, tenzij deze persoon als
student bij de UvA ingeschreven is (geweest).
2. De aspirant-student ontvangt na deelname aan de UvA Matching, per e-mail, een studiekeuzeadvies.
3. Het hiervoor genoemde studiekeuzeadvies geeft recht op toelating tot de betreffende opleiding of
tot een andere niet-selectieve bacheloropleiding aan de UvA.
Artikel 3
Studiekeuzeadvies
1. De aspirant-student ontvangt een studiekeuzeadvies, indien hij heeft deelgenomen aan de
volledige UvA Matching, waaronder de toets die hiervan deel uitmaakt.
2. Het studiekeuzeadvies is gebaseerd op het behaalde resultaat van de toets die deel uitmaakt van
de UvA Matching voor de betreffende opleiding.
3. Een studiekeuzeadvies geeft tevens recht op toelating tot de betreffende opleiding voor het
studiejaar direct volgend op het studiejaar ten aanzien waarvan de UvA Matching heeft
plaatsgevonden.

besluitnr. 2017-064474
Artikel 4
Verhindering deelname aan UvA Matching
1. De aspirant-student die niet volledig heeft deelgenomen aan de hiervoor genoemde UvA
Matching heeft geen recht op toelating tot de opleiding, tenzij sprake is van een geldige reden van
verhindering.
2. De Casuscommissie UvA Matching kan, op schriftelijk verzoek van de aspirant-student,
vaststellen dat sprake is van een geldige reden van gehele of gedeeltelijke verhindering als de
aspirant-student heeft aangetoond dat de verhindering het gevolg is van deelname aan een onderwijsverplichting van de opleiding die door de aspirant-student op dat moment werd gevolgd,
deelname aan een andere studiekeuzeactiviteit, of deelname aan een activiteit verbonden aan de
selectieprocedure voor een selectieve opleiding, of bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Tevens wordt als geldige reden van verhindering beschouwd de situatie dat de overbrugging van
de afstand tussen woon- en verblijfplaats en de plaats waar de UvA Matching plaatsvindt voor de
aspirant-student tot overwegende bezwaren leidt en hiervoor niet zodanige voorzieningen zijn
getroffen dat de aspirant-student kan deelnemen aan de UvA Matching. De Casuscommissie kan
daarbij aspecten van financiële of medische aard betrekken.
Artikel 5
Heroriëntatietraject
De aspirant-student die heeft deelgenomen aan de UvA Matching heeft recht op deelname aan het
heroriëntatietraject van de UvA. Dit traject is erop gericht om de aspirant-student die na matching
twijfelt over de studiekeuze, of die een negatief studiekeuzeadvies heeft ontvangen, de kans te
bieden te ontdekken welke studie bij hem past.
Artikel 6
Aanmelding (wijzigen) na 1 mei
1. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de
UvA heeft recht op toelating tot deze opleiding indien hij aantoont dat hij zich uiterlijk op 1 mei,
via Studielink, heeft aangemeld voor een andere bacheloropleiding aan de UvA en heeft deelgenomen aan de UvA Matching.
2. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de
UvA heeft recht op toelating tot deze opleiding, indien hij aantoont dat hij zich uiterlijk op 1 mei,
via Studielink, heeft aangemeld voor een bacheloropleiding aan een andere Nederlandse instelling
voor hoger onderwijs, of zich uiterlijk op 1 mei, via Studielink, heeft aangemeld voor een
selectieve opleiding (waartoe hij niet is toegelaten of niet langer toelating wenst).
Artikel 7
Aanmelding na 1 mei
1. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de
UvA en waarop artikel 6 van deze regeling niet van toepassing is heeft geen recht op toelating tot
deze opleiding, tenzij deze persoon als student bij de UvA ingeschreven is (geweest), dan wel
sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in dit artikel.
2. De Casuscommissie UvA Matching kan, indien uit een schriftelijk verzoek van de aspirantstudent blijkt dat sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden, waardoor het voor aspirantstudent niet mogelijk was om zich uiterlijk op 1 mei aan te melden en de in het eerste lid
genoemde situatie leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, verklaren dat de aspirantstudent alsnog recht heeft op toelating tot de opleiding.
3. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt en die kan aantonen dat aan hem
voor een andere opleiding een bindend negatief studieadvies is gegeven in de zin van artikel 7.8
WHW op een zodanig tijdstip dat de aspirant-student zich niet uiterlijk op 1 mei kon aanmelden,
heeft recht op toelating tot de opleiding.
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besluitnr. 2017-064474
Artikel 8
Toepasselijkheid
1. Deze regeling is van toepassing op alle bacheloropleidingen van de UvA, met uitzondering van de
selectieve opleidingen.
Vaststelling en inwerkingtreding
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 20 december 2016,
2016cb0414 en inwerking getreden per 1 januari 2017 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van
21 november 2017 met besluitnummer 2017-064474.
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Vastgesteld door het College van Bestuur bij
besluitnummer 2021-129512

Bijlage 9
Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA
vastgesteld bij besluit van 2016cb0257, en laatstelijk gewijzigd op 19 september 2017, besluitnr. 2017064377 en de facultaire selectie regelingen vastgesteld op 19 mei 2021, besluitnummer 2021-080575
en 18 juni 2021, besluitnummer 2021-113283

REGELING SELECTIE EN PLAATSING FIXUSOPLEIDINGEN UVA
Ingevolge art. 7.53 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de
Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho).
Artikel 1
Begrippen
a. aspirant-student: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een opleiding aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA) en die op dat moment niet voor de betreffende opleiding bij
de UvA staat ingeschreven;
b. fixusopleiding: opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 WHW of 7.56 WHW een
beperkt aantal studenten kan worden ingeschreven;
c. selectie: de procedure op grond waarvan aspirant-studenten die zich hebben aangemeld voor een
fixusopleiding worden geselecteerd;
d. UvA-matching: de studiekeuzeactiviteit die de UvA aan aspirant-studenten voor een
bacheloropleiding, niet zijnde een fixus- of een andere selectieve opleiding, aanbiedt, met als doel
het verstrekken van een studiekeuzeadvies;
e. rangnummer: uniek nummer dat door de UvA toegekend wordt aan een aspirant-student die de
selectie heeft doorlopen, waaruit blijkt hoe de aspirant-student ten opzichte van de andere
deelnemers aan de selectie is beoordeeld;
f. plaatsingsbewijs: een via Studielink verstuurd bericht dat aantoont dat een aspirant-student de
selectie voor een bepaalde fixusopleiding heeft doorlopen en geplaatst is binnen de betreffende
onderwijscapaciteit. Aspirant-student dient dit plaatsingsbewijs binnen 14 dagen na ontvangst te
accepteren in Studielink;
g. inschrijving: een aspirant-student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en de
toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het Inschrijvingsbesluit UvA, kan worden
ingeschreven als student aan de UvA. Het hoofd van de Centrale Studentenadministratie is belast
met de uitvoering van het Inschrijvingsbesluit en bepaalt of een aspirant-student wordt
ingeschreven als student voor de opleiding waarvoor de aspirant-student zich heeft aangemeld;
h. Inschrijvingsbesluit UvA: het besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33 WHW, waarin de regels van
procedurele aard op basis waarvan de inschrijving als student aan de UvA voor een betreffend
studiejaar geschied, zijn vastgesteld.
Artikel 2
Aanmelden uiterlijk op 15 januari
1. De aspirant-student die wenst deel te nemen aan de selectie voor een fixusopleiding dient zich op
uiterlijk 15 januari, via Studielink, aan te melden voor deze opleiding.
2. Een aspirant-student die zich aanmeldt voor de fixusopleiding Geneeskunde of Tandheelkunde en
zich voor het betreffende studiejaar al heeft aangemeld voor dezelfde opleiding bij een andere
instelling wordt niet uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie bij de UvA. 1
3. Een aspirant-student die zich aanmeldt voor een fixusopleiding aan de UvA en zich voor dezelfde
opleiding al eerder heeft aangemeld bij de UvA wordt niet uitgenodigd om deel te nemen aan de
selectie, tenzij de decaan van de betreffende opleiding in de selectieprocedure heeft bepaald dat
een aspirant-student zich voor de betreffende fixusopleiding twee of driemaal mag aanmelden en
dat aantal nog niet is overschreden. 2
4. Een aanmelding vervalt als de aspirant-student deze voor 15 januari, via Studielink, heeft
ingetrokken.
Voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde geldt dat aanmelden via Studielink voor dezelfde
opleiding bij meerdere instellingen voor hetzelfde studiejaar niet mogelijk is.
2
Deelname aan de decentrale selectie en/of loting in het verleden telt daarbij mee vanaf het
studiejaar 2000-2001
1

5. Een aspirant-student die er niet in slaagt zijn voor de toelating noodzakelijke diploma of
getuigschrift te behalen en zijn verzoek tot aanmelding, tussen 15 januari en 31 augustus, via
Studielink, heeft ingetrokken kan tot uiterlijk 31 augustus schriftelijk verzoeken om zijn
aanmelding voor de desbetreffende opleiding voor het desbetreffende studiejaar bij de UvA te
laten vervallen.
6. Een tijdig ingediend verzoek, met een bewijs dat de aspirant-student het betreffende diploma of
getuigschrift niet heeft behaald, wordt door de Centrale Studentenadministratie voor 1 oktober
van het volgende studiejaar verwerkt.
Artikel 3
Selectie
1. De selectie vindt plaats overeenkomstig door de decaan opgestelde en door het CvB vastgestelde
selectiecriteria en -procedure.
2. In het kader van de selectieprocedure wordt rekening gehouden met de belangen van aspirantstudenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk
Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
3. In het geval dat het aantal aanmeldingen lager is dan de beschikbare plaatsen vindt geen selectie
plaats, maar heeft de aspirant-student recht op een studiekeuzeactiviteit in de zin van UvA
matching 3.
Artikel 4
Rangnummers en plaatsingsbewijzen
1. De UvA bericht, via Studielink, de aspirant-student over de uitkomst van de selectie en reikt
daarbij tevens een plaatsingsbewijs uit, of als de aspirant-student niet behoort tot een op basis van
de selectie voor toelating in aanmerking komende aspirant-student, een rangnummer op basis
waarvan in volgorde van ranking vrijgekomen plaatsingsbewijzen kunnen worden uitgegeven.
2. Een plaatsingsbewijs vervalt van rechtswege, als de aspirant-student aan wie het bewijs is
uitgereikt dit niet binnen 14 dagen na ontvangst, via Studielink, heeft geaccepteerd.
3. Het vrijgekomen plaatsingsbewijs wordt vervolgens verstrekt aan de aspirant-student met het
eerstvolgende rangnummer, waaraan nog geen bewijs van toelating is verstrekt. Het tweede lid is
van overeenkomstige toepassing.
4. De decaan van de betreffende faculteit neemt in de selectieprocedure de uiterste datum op waarop
plaatsingsbewijzen voor de betreffende opleiding kunnen worden afgegeven, deze datum ligt niet
voor 1 augustus en niet na 15 september.
5. Indien de decaan voor de betreffende opleiding geen uiterste datum waarop plaatsingsbewijzen
kunnen worden afgegeven vaststelt is deze datum 15 september.
Artikel 5
Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen
1. De aspirant-student die op basis van een plaatsingsbewijs toegelaten zou kunnen worden tot een
fixusopleiding toont uiterlijk op 15 juli aan dat hij/zij voldoet aan de voor de betreffende
opleiding geldende vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen.
2. Als de aspirant-student niet aan de in het vorige lid gestelde eis kan voldoen zal de Centrale
Studentenadministratie op schriftelijk verzoek van de aspirant-student een nieuwe termijn stellen
waarbinnen aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, deze termijn zal niet later zijn dan 31
augustus, tenzij aan de aspirant-student een plaatsingsbewijs is toegekend na 31 augustus. In dat
geval geldt als uiterste datum, waarop de aspirant-student aantoont dat hij/zij voldoet aan de voor
de betreffende opleiding geldende vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen, 14 dagen
na ontvangst van het plaatsingsbewijs.
3

Ook in deze gevallen geldt als uiterste aanmelddatum 15 januari.

3. Indien de aspirant-student niet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan en ook geen
verzoek heeft ingediend om een nieuwe termijn hiervoor te stellen, dan wel indien de nieuwe
termijn is verstreken, vervalt het plaatsingsbewijs voor de betreffende kandidaat. Artikel 4, derde
en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Vaststelling en inwerkingtreding
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 25 juli 2016, 2016cb0257
en inwerking getreden per 1oktober 2016 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 september 2017,
besluitnummer 2017-064377.

SELECTIE BACHELOR GENEESKUNDE AMC-UVA
Procedure en selectiecriteria studiejaar 2022-2023
De eisen waaraan selectie voor fixus opleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de Wet op het
Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en de ‘Regeling aanmelding en toelating hoger
onderwijs’ (Ratho).
Tevens is van toepassing de ‘Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA’.
Omdat studenten deel mogen nemen aan twee selectieprocedures (waarvan maximaal één
geneeskunde) wordt iedere toetsronde op twee verschillende datums aangeboden, rekening houdend
met de kans dat selectiedagen samenvallen met die van andere opleidingen.
De algemene regels voor de selectie van Geneeskunde bij het AMC-UvA:

aanmelding voor de opleiding Geneeskunde dient te geschieden vóór 15 januari 2022 via
Studielink;

per jaar kan voor één selectie Geneeskunde aangemeld worden;

een kandidaat mag maximaal éénmaal deelnemen aan de selectie Bachelor Geneeskunde van het
AMC-UvA.
De volgende diploma’s geven toegang tot de selectie van het AMC-UvA:

vwo-diploma behaald in 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of profiel
Natuur en Techniek met biologie (uiterlijk behaald voor aanvang van het academisch
studiejaar 2022-2023);

Ander vwo-profiel behaald in 2010 of later: een voldoende voor biologie, wiskunde A of B,
natuurkunde en scheikunde is een vereiste. Aanvullend examen is nodig als (één van) deze vier
vakken niet op vwo-niveau zijn behaald. Deze deficiënties moeten vóór 15 juli 2022 zijn
weggewerkt;

vwo-diploma behaald vóór 2010: Biologie 1+2, wiskunde B1 of A1,2, natuurkunde 1 en
scheikunde 1 moeten op vwo-niveau zijn gehaald. Aanvullend examen is nodig als (één van)
deze vier vakken niet op vwo-niveau zijn behaald. Deze deficiënties moeten vóór 15 juli 2022
zijn weggewerkt;

vwo-oud: eindexamenpakket met 7 of meer vakken, met een voldoende voor scheikunde,
natuurkunde, biologie en wiskunde A of B. Aanvullend examen is nodig als (één van) deze vier
vakken niet op vwo-niveau zijn behaald. Deze deficiënties moeten vóór 15 juli 2022 zijn
weggewerkt;

diploma op hbo- of wo-niveau. Als er deficiënties zijn voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde
en/of biologie op vwo-niveau moeten die vóór 15 juli 2022 zijn weggewerkt;

in geval van een buitenlandse vooropleiding of het niet in bezit van zijn van een van de
bovenstaande diploma’s, dan dienen de diploma’s beoordeeld te worden door het hoofd
Centrale Studentenadministratie van de UvA om vast te stellen of met deze diploma’s toelating
tot de opleiding mogelijk is.
Deficiënties kunnen worden opgeheven door het halen van deelcertificaten op vwo-niveau of door
het afleggen van tentamens die door de Centrale Commissies Voortentamen Natuurkunde,
Scheikunde, Biologie en Wiskunde van de VSNU worden afgenomen.
Selectiecriteria
Toets 1: Het vermogen om zich een substantiële hoeveelheid biomedische stof eigen te maken wordt
als eerste getest. Hierbij wordt gekeken of de kandidaat bestudering van schriftelijke, en via een
video-college, aangeboden stof kan inplannen in zijn/haar studeerschema. Deze test is aan te merken
als een studievaardigheden toets. Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die gemotiveerd
zijn voor de opleiding en beschikken over goede studieplanningsvaardigheden.

Toets 2: Het vermogen om vwo-basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in
een medisch-biologische context en kennis van de biomedische actualiteit worden als tweede getest.
Deze toets bestaat uit biomedische vraagstukken en de geneeskunde rakende feiten en
ontwikkelingen die de afgelopen tijd in het nieuws geweest zijn. Deze toets hoeft niet te worden
voorbereid. Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die beschikken over een sterk analytisch
denkvermogen en die de medische actualiteit volgen.
Selectieproces
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari 2022 (sluiting aanmelding) en 15 april 2022
(bekendmaking uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet:

alle toetsen worden op één dag afgenomen, dit kan op twee verschillende dagen, opdat de
kandidaat de mogelijkheid krijgt in geval van tentamens van de huidige opleiding en/of
selectiedagen van andere opleidingen toch deel te nemen aan de selectie van de opleiding
Geneeskunde AMC-UvA;

uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het lesmateriaal online beschikbaar
voor alle kandidaten via de digitale leeromgeving;

deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode voorafgaand aan de toets;

deelname zal op locatie plaatsvinden, tenzij nationaal beleid dit, bijv. i.k.v. een (dreigende)
lockdown, onmogelijk maakt. In dat geval zullen de toetsen online afgenomen worden.
Ranking
De (gewogen) gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aanmelder krijgt
op de ranglijst. De best scorende kandidaten worden toegelaten tot de opleiding tot het maximum
van 350 kandidaten is bereikt. Kandidaten met identieke uitslagen zal gevraagd worden een
gewaarmerkt overzicht van de laatst kwalificerende cijfers van de voorgaande opleiding te
overleggen. (Voor de meeste kandidaten zullen dat de overgangscijfers zijn voor deze vakken van
5 naar 6 VWO; voor degenen die al eerder eindexamen VWO behaald hebben, betreft het de
eindexamencijfers. Voor kandidaten met een HBO-diploma en een HAVO-vooropleiding, betreft het
de aanvullende examencijfers op VWO niveau of, als die (nog) niet behaald zijn, de HAVO
eindexamen cijfers. Voor kandidaten met een buitenlandse vooropleiding zal gebruik gemaakt
worden van de voor equivalente vakken behaalde resultaten.) Het gemiddelde van deze cijfers is
bepalend voor de uiteindelijke ranking.
Kandidaten afkomstig van de Nederlandse Antillen
Kandidaten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich uiterlijk op
15 januari 2021 in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de
vooropleidingseisen, worden in principe in de gelegenheid gesteld aan de selectiedag op Curaçao
deel te nemen, tenzij lokaal of nationaal beleid dit onmogelijk maakt.

SELECTIE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Procedure en selectiecriteria 2022 - 2023
In het studiejaar 2022-2023 kent de opleiding Biomedische wetenschappen een numerus fixus waarbij
de capaciteit is vastgesteld op 175 eerstejaarsstudenten.
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden toegelaten
tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie wordt uitgevoerd,
nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed gevolg doorlopen,
kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld
worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze centrale regeling geeft de
bacheloropleiding Biomedische wetenschappen tot uiterlijk 31 augustus plaatsingsbewijzen af.
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
van de opleiding Biomedische wetenschappen in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van OER deel A en de
artikelen 3.1 en 3.2 van OER deel B.
2. Procedure voor de selectie Biomedische wetenschappen 2022 - 2023
Doelgroep
Alle aankomend studenten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de opleiding
Biomedische wetenschappen aan de UvA. Een aankomend student mag maximaal twee maal
deelnemen aan de selectie.
Selectiecriteria
De toetsen van de Bachelor Biomedische Wetenschappen richten zich op de vaardigheid om snel
(binnen het verloop van de selectie, tussen onderwijsdag en toetsdag) nieuwe kennis en nieuwe
inzichten op te doen en deze te reproduceren en toe te passen tijdens de toets. Voor het bepalen van de
onderwerpen gebruiken we de zogenaamde curriculum sampling-methode. Een onderwerp uit het
begin van het eerste studiejaar en een onderwerp uit het eind van het eerste studiejaar worden
onderwezen en getoetst.
Het niet cognitieve element betreft het bevragen van student over hun motivatie en leerstrategieën. De
student wordt beoordeeld op het vermogen om te reflecteren op zijn/haar studiehouding (o.a oriëntatie
op de stof, planning, studeermethoden). Voor het bepalen van de scores gebruiken we een ‘gokkans
gecorrigeerd’ cijfer voor de toets.
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om
motivatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het
meten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen.
Voor het succesvol doorlopen van de totale selectieprocedure (deelname onderwijsdag, zelf studie en
het maken van de toets) wordt een inspanning van 20-24 uur verwacht. Daarmee is motivatie indirect
medebepalend voor de kans op toelating.

Selectieproces
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april
(bekendmaking uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet:
a. Vanaf drie weken voorafgaand aan de toetsdag is al het lesmateriaal online beschikbaar voor alle
deelnemers via Canvas;
b. In deze drie weken voorafgaand aan de toetsdag wordt op twee momenten een dagdeel op locatie
aangeboden met hoorcolleges over de lesstof. Deze colleges zijn niet verplicht en zullen ook
online beschikbaar worden gesteld.
c. Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode van drie weken voorafgaand
aan de toets en volgen desgewenst de hoorcolleges op locatie. Indicatieve zelfstudie-tijd bedraagt
16 uur.
d. Tijdens de afsluitende toetsdag maken de studenten twee toetsen, waarmee cognitieve en nietcognitieve eigenschappen van de studenten worden getoetst.
Ranking
De gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aankomend student krijgt op de
ranglijst. De 175 studenten met de hoogste score worden op de ranglijst van geselecteerden geplaatst.
Buitenlandse studenten
Aankomend studenten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich voor
15 januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de
vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld om op een andere locatie, onder gecontroleerde
omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen.
Meer informatie voor aankomend studenten op de website:
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/bio-medische-wetenschappen/toelating-decentrale-selectieen-inschrijving/toelating-en-inschrijven.html?origin=JwXVf7XuSXqGCBqyzYCU0w

SELECTIE PSYCHOBIOLOGIE
Procedure en selectiecriteria 2022-2023
In het studiejaar 2022-2023 kent de opleiding Psychobiologie een numerus fixus waarbij de capaciteit
is vastgesteld op 250 eerstejaarsstudenten.
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Psychobiologie
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden toegelaten
tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie wordt uitgevoerd,
nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed gevolg doorlopen,
kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld
worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze centrale regeling geeft de
bacheloropleiding Psychobiologie tot uiterlijk 31 augustus plaatsingsbewijzen af.
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
van de opleiding Psychobiologie in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van OER deel A en de artikelen 3.1 en
3.2 van OER deel B.
2. Procedure voor de selectie Psychobiologie 2022-2023
Doelgroep
Alle aankomend studenten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de opleiding
Psychobiologie aan de UvA. Een aankomend student mag maximaal twee maal deelnemen aan de
selectie.
Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn zo vormgegeven dat ze een zo goed mogelijke voorspeller van studiesucces
zijn. In de selectieweek hebben we een aantal belangrijke onderdelen van de opleiding - informatieverwerking en zelfstudie - naar voren gehaald. De kandidaat volgt twee colleges (op locatie of online),
studeert zelf met behulp van literatuur en een digitale leeromgeving en maakt een toets over beide
onderwerpen.
De onderwerpen beslaan een deel van de kennis en inzicht leerdoelen van de opleiding en geven een
zo representatief mogelijk beeld van de studie. Het begin van de studie wordt naar voren gehaald, de
onderwerpen komen aan bod in het eerste semester dat ook representatief is voor de studie (de
curriculum sampling-methode). Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden,
zelfstandig kunnen werken en de opgedane kennis en inzichten kunnen toepassen tijdens de toets
zullen hoog scoren op de combinatietoets.
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om
motivatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het
meten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen.
Van de kandidaten wordt een flinke inspanning gevraagd van circa 20-24 uur aan zelfstudie om de
toetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarmee is motivatie indirect medebepalend voor de
kans op toelating.

Selectieproces
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april
(bekendmaking uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet:
a. Vanaf drie weken voorafgaand aan de toetsdag is al het lesmateriaal online beschikbaar voor alle
deelnemers via Canvas;
b. In deze drie weken voorafgaand aan de toetsdag wordt op twee momenten een dagdeel op locatie
aangeboden met hoorcolleges over de lesstof. Deze colleges zijn niet verplicht en zullen ook
online beschikbaar worden gesteld.
c. Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode van drie weken voorafgaand
aan de toets en volgen desgewenst de hoorcolleges op locatie. Indicatieve zelfstudie-tijd bedraagt
20-24 uur.
d. Tijdens de afsluitende toetsdag maken de studenten twee toetsen, waarmee cognitieve en indirect
niet-cognitieve eigenschappen (motivatie) van de studenten worden getoetst.
Na de twee toetsen vullen de studenten een reflectievragenlijst in, waardoor ze gestimuleerd worden te
reflecteren op hun studiekeuze met het selectieproces als studie-ervaring. De vragenlijst wordt plenair
nabesproken en studenten met studiekeuzetwijfels kunnen een gesprek met de studieadviseur
aanvragen.
Ranking
De gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aankomend student krijgt op de
ranglijst. De 250 studenten met de hoogste score worden op de ranglijst van geselecteerden geplaatst.
Buitenlandse studenten
Aankomend studenten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich voor
15 januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de
vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld om op een andere locatie, onder gecontroleerde
omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen.
Informatie voor aankomend studenten is te vinden op de website:
https://www.uva.nl/program-mas/bachelors/psychobiologie/toelating-selectie-plaatsing-eninschrijving/toelating-en-inschrij-ven.html?origin=JwXVf7XuSXqGCBqyzYCU0w

SELECTIE VOOR PSYCHOLOGIE
Procedure en selectiecriteria 2022-2023
Voor het studiejaar 2022-2023 zal de opleiding Psychologie de selectieprocedure toepassen voor
100% van haar programmacapaciteit. Voor dit studiejaar is de instroomcapaciteit vastgesteld
op 600 eerstejaars studenten.
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Psychologie
Alleen kandidaten die voldoen aan de voor de opleiding geldende vooropleidingseisen kunnen tot de
opleiding worden toegelaten. In veel gevallen is het niet mogelijk om op het moment van de
selectieprocedure aan de toelatingseisen te voldoen. Kandidaten die de selectieprocedure met goed
gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten als zij voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld in de 'Regeling selectie en plaatsing UvA'. In aanvulling op deze centrale regeling
verstrekt de bacheloropleiding Psychologie tot 15 augustus plaatsingsbewijzen.
De onderwijskundige toelatingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) van de opleiding Psychologie in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van de OER
deel A en de artikelen 3.1 en 3.2 van de OER deel B.
2. Selectieprocedure voor Psychologie 2022-2023
Doelgroep
Alle kandidaten die zich vóór 15 januari via Studielink hebben ingeschreven voor de opleiding
Psychologie aan de UvA en zich hebben aangemeld voor de selectieprocedure. Een sollicitant kan
maximaal één keer deelnemen aan de selectieprocedure.
Selectiecriteria
Deelnemers aan de selectieprocedure dienen twee toetsen af te leggen over onderwerpen die
representatief zijn voor de inhoud van de opleiding. Beide toetsen tellen even zwaar mee voor de
berekening van de eindscore, die uiteindelijk de basis vormt voor de rangschikking van de deelnemers
en de bijbehorende plaatsing via Studielink.
De onderwerpen voor onafhankelijke studie en toetsing zijn als volgt:
1. Onderzoeksmethoden en statistiek
2. Psychologische Theorie
De onderwerpen bestrijken een deel van de vaardigheidsdoelstellingen (onderzoeksvaardigheden) en
een deel van de kennisdoelstellingen (Inleiding in de psychologie), en geven daarmee een zo volledig
mogelijk overzicht van de opleiding, gezien de centrale rol van psychologische theorievorming en
onderzoeksmethoden in onze opleiding. Kandidaten die in staat zijn hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken,
zullen goed scoren op de combinatietest.
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is er rekening mee gehouden dat veel van de methoden om
motivatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest bruikbare voorspeller voor het
meten van motivatie in een selectiecontext is het eisen van een aanzienlijke inspanningsverplichting
van de kandidaten.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een aanzienlijke inspanning leveren (ongeveer 20-25 uur)
om zelfstandig te studeren teneinde de tests met succes af te ronden. Om deze reden speelt de
motivatie een indirecte rol bij het bepalen van de waarschijnlijkheid van toelating.

Selectieprocedure
De selectie vindt plaats tussen 15 januari (einddatum van de inschrijving) en 15 april (bekendmaking
van de resultaten via Studielink) en verloopt als volgt:
a. Er zijn twee* toetsdagen waaruit de kandidaat kan kiezen.
b. Een week voor de gekozen toetsdag worden op locatie hoorcolleges aangeboden waarin de
leerstof wordt toegelicht. Deze hoorcolleges zijn niet verplicht, en zullen ook online beschikbaar
worden gesteld.
c. Een week voorafgaand aan de geselecteerde testdag wordt alle studiemateriaal online beschikbaar
gesteld aan alle deelnemers via de digitale leeromgeving.
d. Deelnemers kunnen tijdens de zelfstudieperiode van één week voorafgaand aan de toets de stof
bestuderen en desgewenst op locatie deelnemen aan de colleges. De indicatieve tijdsbesteding
voor deze zelfstudie bedraagt 20 tot 25 uur.
e. Tijdens de laatste testdag moeten de kandidaten twee tests afleggen om hun cognitieve
eigenschappen en studievaardigheden te testen. De kandidaten kunnen kiezen tussen een online
toets en een toets op locatie**.
Rangschikking
De gewogen gemiddelde score die op de toetsen wordt behaald, bepaalt de plaats van de kandidaat
op de ranglijst.
Meer informatie voor belangstellenden en sollicitanten is beschikbaar op de websites
Nederlands:
De selectie en plaatsing - Bachelor Psychologie - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)
Engels:
https://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/psychology/application-and-admission/application-andadmission.html?origin=0UW%2FNlzHRVCfgfmL3cdmVg

* of meer indien het aantal sollicitanten dit vereist
** als dat volgens de richtlijnen van het RIVM mogelijk is.

FACULTAIRE REGELING SELECTIE EN PLAATSING FEB 2022-2023
Voor de Bacheloropleiding Business Administration
Aantal van de numerus fixus
Voor het studiejaar 2022-2023 geldt voor de bacheloropleiding Business Administration (hierna: BA)
een opleidingscapaciteit van 750 eerstejaarsstudenten.
Vooropleidingseisen
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding komen in aanmerking
voor toelating tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed
gevolg doorlopen, kunnen voor de opleiding worden geselecteerd wanneer zij voldoen aan de
voorwaarden die gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze
centrale regeling geeft de bacheloropleiding BA tot uiterlijk 1 augustus plaatsingsbewijzen af.
De vooropleidingseisen waaraan moet worden voldaan zijn vastgelegd in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) van de opleiding BA in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van OER deel A en de
artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van OER deel B.
Procedure voor de decentrale selectie
Doelgroep
Alle aanmelders die zich uiterlijk op 15 januari 2022 in Studielink hebben aangemeld voor de
opleiding BA aan de UvA. Een kandidaat mag zich maximaal tweemaal aanmelden voor de selectie
voor BA aan de UvA.
Selectiecriteria
Deelnemers aan de selectie maken een combinatietoets over onderwerpen die representatief zijn voor
de inhoud van de opleiding. Alle onderdelen van de toets tellen even zwaar mee in de berekening van
het eindcijfer, dat uiteindelijk de basis vormt voor de ranking van de deelnemers en de daaraan
gekoppelde plaatsing in Studielink.
De onderwerpen van de toets sluiten aan bij de bij de twee soorten kwalitatieve vaardigheidsdoelen
(studie- en onderzoeksvaardigheden) en de kennisdoelen en geven een zo volledig mogelijk beeld van
de studie. Met een dergelijke toets worden competenties en vaardigheden gemeten die van direct
belang zijn voor de academische prestaties. Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen
scheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken zullen
hoog scoren op de combinatietoets. Omdat de voorbereiding van de toets een flinke inspanning vraagt
wordt daarmee ook de motivatie gemeten.
De toets vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 maart en heeft de
volgende opzet:
a. Er zijn (tenminste) twee toetsmomenten, de aanmelder kiest zelf een toetsdag.
b. Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het lesmateriaal, inclusief eventuele
hoorcolleges, online beschikbaar voor alle deelnemers.
c. Deelnemers bestuderen het lesmateriaal (en eventuele hoorcolleges) tijdens de zelfstudieperiode
voorafgaand aan de toets. Indicatieve zelfstudietijd bedraagt 20-25 uur.
d. Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders een combinatietoets.

Niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich tijdig en correct hebben aangemeld en (gaan)
voldoen aan de vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online te maken onder
surveillance. Dit geldt ook voor de in Nederland woonachtige aanmelders die niet op locatie aan de
toets kunnen meedoen
Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden)
Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de
Nederlandse kandidaten en volgen dezelfde aanmeldprocedure. Zij worden ook in de gelegenheid
gesteld de toets online te maken onder surveillance.
Ranking
De gemiddelde uitslag van de verschillende toetsonderdelen is bepalend voor de plaats die de
aanmelder krijgt op de ranglijst. Degenen met de hoogste toetsuitslag komen het laagste (1, 2, 3, etc.)
op de ranglijst. Alle kandidaten die (1) zich uiterlijk op 15-1-2022 in Studielink hebben aangemeld en
(2) aan de selectieprocedure hebben meegedaan, krijgen een rangnummer. Alle kandidaten die zich
wel tijdig hebben aangemeld, maar niet hebben meegedaan met de selectietoets krijgen geen
rangnummer en worden niet geselecteerd.
Tijdschema 1 oktober 2021 – 15 januari 2022

Aanmelden via Studielink

15 januari 2022

Deadline aanmelding

15 januari – 15 maart 2022

Selectie vindt plaats

15 april – 1 augustus 2022

Plaatsingsproces

Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites:
https://www.uva.nl/bsc-business-administration
https://www.uva.nl/bsc-business-administration-en

FACULTAIRE REGELING SELECTIE ACTA
Geldig vanaf het studiejaar 2021-2022 voor een periode van maximaal vijf jaar.
Inleiding
Door de minister is bepaald dat ingaande studiejaar 2017-2018 de loting is afgeschaft voor
numerus fixus opleidingen. Vanaf dit studiejaar is er maar één manier om een studieplaats
tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via selectie. Aspirant-studenten mogen zich voor
de studie tandheelkunde slechts bij één opleiding aanmelden. Wel mogen zij zich tegelijk voor nog
één andere numerus fixus opleiding aanmelden.
Beschikbare plaatsen
De numerus fixus voor ACTA is vastgesteld op 128 plaatsen. Hiervan worden 70 via de UvA
ingevuld (ongeveer 55%) en 58 via de VU (ongeveer 45%).
Toelatingseisen
De criteria om mee te doen aan de selectie bij ACTA zijn dezelfde als de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde bij ACTA. Deze (nadere) vooropleidingseisen zijn opgenomen in
de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Tandheelkunde. Een aspirant-student kan zich
één keer via de UvA en één keer via de VU aanmelden voor de selectie bij ACTA.
De aspirant-student dient zich uiterlijk 15 januari, 23.59 uur CET aan te melden in Studielink in
het studiejaar, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student wenst te worden
ingeschreven. Om mee te doen aan de selectie moet de aspirant-student aannemelijk kunnen maken
dat hij uiterlijk 15 juli aan de vooropleidingseisen voldoet. Bij uitzondering kan, op verzoek van de
aspirant-student, de datum van 31 augustus gehanteerd worden voor het voldoen aan deze eisen. Dit
verzoek moet uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te
worden ingeschreven, kenbaar worden gemaakt bij de desbetreffende universiteit.
Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn de volgende:
1. Oriëntatie. Aantoonbare oriëntatie op zowel de studie tandheelkunde als het vakgebied wordt
relatief zwaar meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar onderstaande indicatoren:
a. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het
zogenaamde proefstuderen. Wanneer het voor een aspirant-student niet mogelijk of
realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, kan deze uiterlijk op de
laatste aanmelddatum voor het proefstuderen in overleg treden met de selectiecommissie
van ACTA om te kijken of een oplossing kan worden gevonden (zie ook hieronder).
b. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de aspirant-student wordt
verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit
meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de
deadline voor het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.
2.

Schoolcijfers. Schoolcijfers worden op onderstaande wijze meegewogen.
Bij aspirant-studenten die al hun vwo diploma hebben tellen de eindexamencijfers mee
(d.w.z. de eindcijfers van de gewaarmerkte cijferlijst van het diploma). Bij andere aspirantstudenten wordt gekeken naar het overgangsrapport van 5-vwo naar 6-vwo; dat wil zeggen het
eindcijfer met maximaal één decimaal achter de komma.
Een uitzondering hierop geldt voor aspirant-studenten die in 2019-2020 5-vwo hebben afgerond
en meedoen aan de selectie voor 2021-2022. Bij deze aspirant-studenten wordt gekeken naar de
gewaarmerkte cijferlijst met de gemiddelde SE cijfers t/m 15 januari 2021, per vak op
1 decimaal (volgens afspraak VSNU en VO-raad).

3.

Ervaring, prestaties en motivatie. Hierbij wordt gekeken naar:
a. betrokkenheid bij hulpverlening;
b. bestuurlijke en organisatorische ervaring;
c. bijzondere prestaties;
d. motivatie, bestaande uit:
i. motivatiebrief, met daarin de onderbouwing van de keuze om tandheelkunde te willen
studeren bij ACTA;
ii. frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk of
vergelijkbare instelling, gerelateerd aan mondzorg. Hierbij gaat het om activiteiten die
meer zijn dan het onder punt 1b genoemde;
iii. overige zaken die aantoonbaar motivatie laten zien voor het vakgebied tandheelkunde.

4.

Kwaliteit persoonlijk dossier. De hierboven genoemde punten 1 t/m 3 maken deel uit van het
persoonlijk dossier. De algemene kwaliteit van het dossier wordt beoordeeld op:
a. volledigheid;
b. taalgebruik;
c. kwaliteit bewijsstukken.

5.

Toetsen.
Eén van de selectiecriteria bestaat uit toetsing. Dit wordt op een door ACTA bepaalde toetsdag
afgenomen in de maand februari, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student
wenst te worden ingeschreven. Er wordt tijdens deze toetsdag bij de aspirant-studenten in ieder
geval een biomedische toets afgenomen. Hierbij wordt het volgende getoetst: het toepassen van
vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een
medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan
de aspirant-studenten in de derde of vierde week van januari ter beschikking gesteld.
Tevens kunnen er nog één of meer toetsen worden afgenomen die relevant zijn voor de studie
en het vakgebied.

Tijdschema
• Uiterlijk 15 januari, 23.59 uur CET voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student
wenst te worden ingeschreven: aanmelding via Studielink.
• Uiterlijk in de vierde week van januari, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirantstudent wenst te worden ingeschreven, krijgt de aspirant-student per e-mail informatie over het
digitaal inleveren van het persoonlijk dossier en de deelname aan de toetsdag. Deze e-mail bevat
ook informatie hoe een aspirant-student zich inhoudelijk kan voorbereiden op de toetsdag.
• Op de 1e of 2e zaterdag in februari voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student
wenst te worden ingeschreven: toetsdag. De precieze datum zal op de ACTA website bekend
worden gemaakt.
• Op 15 april voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student wenst te worden
ingeschreven, volgt de bekendmaking van de uitslag van de selectie.
Rangnummers

UvA en VU. Voor de UvA is ongeveer 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU
ongeveer 45%. Aspirant-studenten moeten zich opgeven voor één van beide universiteiten.
Hoewel er sprake is van één opleiding bij ACTA en één procedure voor de selectie, worden
voor UvA en VU aparte lijsten met rangnummers opgesteld.

Route A en B. ACTA maakt een onderscheid tussen de zogenaamde route A en route B. De
rangnummers worden zodanig vastgesteld dat 70% van de plaatsen naar route A aspirantstudenten gaat en 30% naar route B aspirant-studenten.



Route A omvat de aspirant-studenten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel
aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de
aspirant-student wenst te worden ingeschreven, aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de
studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Aspirant-studenten die eerder begonnen zijn met een
hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met een colloquium doctum, vallen niet onder route A.
Route B omvat alle overige aspirant-studenten die uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het
studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, aan de nadere
vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen.
Rangnummers. Alle aspirant-studenten die zich tijdig bij Studielink hebben aangemeld, die
tijdig en op de voorgeschreven wijze een persoonlijk dossier hebben ingeleverd en die aan de
toetsdag in februari hebben meegedaan krijgen een rangnummer. Aspirant-studenten die zich
wel hebben aangemeld maar niet hebben meegedaan aan de toetsdag krijgen geen rangnummer
en worden niet geselecteerd. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de scores op
bovengenoemde selectiecriteria.

Buitenlandse aspirant-studenten

Aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde procedure
beoordeeld als de aspirant-studenten woonachtig in Nederland. Wanneer het voor een aspirantstudent niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan wordt
deze op verzoek in de gelegenheid gesteld om op een door ACTA vastgestelde locatie in het
Nederlands-Caribisch gebied, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te
leggen. Dit verzoek dient uiterlijk 15 januari 23.59 uur CET voorafgaand aan het studiejaar,
waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, te zijn ingediend bij de
selectiecommissie.

Overige buitenlandse aspirant-studenten. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de
aspirant-studenten woonachtig in Nederland. Wanneer het voor een aspirant-student niet
mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze uiterlijk
15 januari 23.59 uur CET voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te
worden ingeschreven, een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de
toetsen te maken op dezelfde locatie als de aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch
gebied.
Bezwaar en beroep
Dit valt juridisch gezien onder de respectievelijke universiteiten.
Proefstuderen

Het proefstuderen omvat een oriëntatie op de opleiding tandheelkunde ACTA.

Aspirant-studenten mogen maximaal één keer deelnemen aan het proefstuderen.

De aspirant-student die aannemelijk kan maken dat hij uiterlijk 15 juli van het studiejaar waarin
de selectie plaatsvindt kan voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie
tandheelkunde, krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan het proefstuderen.

Proefstuderen wordt georganiseerd in de periode oktober – januari van het studiejaar waarin de
selectie plaatsvindt.

Vastgesteld door het College van Bestuur bij
besluitnummer 2021-129512

Bijlage 10
Regeling Experiment Flexstuderen
vastgesteld bij besluit van (volgt)

Vastgesteld door het College van Bestuur bij
besluitnummer 2021-129512

Bijlage 11
Regeling Instroom postpropedeutische fase
vastgesteld bij besluit van 23 oktober 2018, besluitnummer 2018-070395

REGELING INSTROOM POSTPROPEDEUTISCHE FASE UVA
voor fixusopleidingen in de zin van artikel 7.53 en 7.56 van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Artikel 1
Vanwege de ontoereikendheid van de onderwijscapaciteit voor de opleidingen waarvoor een
numerus fixus in de zin van artikel 7.53 of 7.56 WHW geldt, wordt de inschrijving voor de
postpropedeutische fase van deze opleidingen geweigerd aan hen die niet reeds als student voor de
desbetreffende opleiding ingeschreven is geweest aan de Universiteit van Amsterdam.
Artikel 2
Indien de onderwijscapaciteit van de desbetreffende opleiding voor het desbetreffende studiejaar
toereikend is kan in individuele gevallen de decaan van de faculteit waartoe de opleiding behoort,
namens het College van Bestuur, ontheffing van deze weigering verlenen:
a. indien sprake is van bijzondere zeer dringende persoonlijke omstandigheden op grond waarvan de
opleiding aan de eigen instelling niet kan worden vervolgd, of
b. op basis van een door de decaan van de faculteit waartoe de opleiding behoort opgestelde en door
het College vastgestelde nadere regeling instroom postpropedeutische fase voor de desbetreffende
opleiding.
Artikel 3
Een verzoek tot toelating op grond van artikel 2 dient te worden ingediend via Studielink. De
afdeling Studentendecanen brengt een advies uit inzake de aanwezigheid van bijzondere zeer
dringende persoonlijke omstandigheden.
Artikel 4
Namens het College van Bestuur beslist de decaan van de faculteit waartoe de opleiding behoort.
Artikel 5
Een beschikking tot toelating geldt slechts voor het studiejaar ten behoeve waarvan deze is
afgegeven.
Artikel 6
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 28 oktober 2018 met
besluitnummer 2018-070395 en treedt in werking op 1 oktober 2018.

TOELICHTING REGELING INSTROOM POSTPROPEDEUTISCHE FASE
voor de fixusopleidingen in de zin van artikel 7.53 en 7.56 WHW.
Voor de opleidingen waarvoor een numerus fixus in de zin van artikel 7.53 of 7.56 is vastgesteld,
geldt dat de inschrijving als student voor de eerste maal voor de propedeutische fase van deze
opleidingen uitsluitend mogelijk is, indien de betrokkene in het bezit is van een bewijs van toelating
dat is afgegeven via Studielink. Voor de inschrijving voor de postpropedeutische fase is geen bewijs
van toelating nodig. Dit betekent dat zonder verdere voorziening, de numerus fixus zou kunnen
worden omzeild. Indien de UvA studenten onbeperkt zou moeten inschrijven, kunnen zich alsnog
capaciteitsproblemen voordoen.
Artikel 7.54 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk
om de inschrijving voor de postpropedeutische fase te weigeren aan hen die niet reeds ingeschreven
zijn geweest aan de UvA voor de desbetreffende opleiding. De UvA heeft hiertoe in 2007 de
Regeling instroom postpropedeutische fase Psychologie, Tandheelkunde en Geneeskunde
vastgesteld.
Niet alle bacheloropleidingen kennen een propedeuse. Onder ‘postpropedeutische fase’ wordt in de
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek mede verstaan de fase in de
bacheloropleiding die volgt op de eerste periode in de opleiding met een studielast van 60
studiepunten.
Indien de onderwijscapaciteit in het betreffende studiejaar dat toelaat, is het mogelijk om in
bepaalde gevallen af te wijken van de weigering tot toelating. Hiertoe gelden bijzondere zeer
dringende persoonlijke omstandigheden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: medische
en/of psychische indicatie, sociale en/of economische indicatie, vluchtelingenschap,
gezinshereniging en verblijf bij partner in Nederland. Voorts geldt dat op basis van een door de
decaan van de faculteit waartoe de opleiding behoort opgestelde en door het College vastgestelde
nadere regeling instroom postpropedeutische fase voor de desbetreffende opleiding, afgeweken kan
worden van de weigering tot toelating.

REGELING INSTROOM POSTPROPEDEUTISCHE FASE MONDHYGIËNISTEN
vastgesteld bij besluit d.d. 6 november 2020
nr. 2020-116199 van het College van Bestuur van de UvA
vastgesteld ter vergadering dd. 9 september 2020, decaan ACTA prof. dr. F. Abbas
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de postpropedeutische fase van de opleiding kunnen per
studiejaar maximaal acht afgestudeerde Mondhygiënisten - na een selectieprocedure - instromen in
het 2e jaar bachelorprogramma Tandheelkunde ACTA.
De kandidaat dient zich uiterlijk 15 januari 23.59 uur CET voorafgaand aan het studiejaar,
waarvoor de kandidaat wenst te worden ingeschreven aan te melden als hogerejaars student via
Studielink
EISEN SELECTIEPROCEDURE
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dient de kandidaat uiterlijk 1 mei voorafgaand
aan het studiejaar waarvoor de kandidaat wenst te worden ingeschreven, aan de volgende eisen te
voldoen:
1. In het bezit van een Nederlands Bachelor diploma Mondzorgkunde; (dit diploma is na
1 september 2005 behaald).
2. In het bezit van het VWO-diploma met profiel N&G met Natuurkunde of N&T met Biologie (dit
diploma is na 1 september 2010 behaald) of in het bezit van VWO-deelcertificaten/testimonia
NA, WI A of B, Bio en SCH, of daarvan op basis van artikel 7.28 of 7.29 WHW zijn vrijgesteld.
3. Heeft 750 uur aantoonbare beroepservaring als afgestudeerd mondhygiënist (een recente
werkgeversverklaring is vereist met inbegrip van de zakelijke gegevens van de desbetreffende
praktijk, zodat referenties kunnen worden nagetrokken door ACTA).
4. Heeft een geldige hepatitis B-verklaring.
5. Heeft een tijdige aanmelding in Studielink voor het studiejaar dat volgt op de selectieprocedure.
6. Heeft voor de op het toelatingsexamen afgelegde biomedische toets ten minste het gemiddelde
cijfer behaald dat de afgelopen drie jaren is behaald door de kandidaten die deelnamen aan de
selectieprocedure voor een studieplaats in de bacheloropleiding tandheelkunde UvA.
7. Heeft niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure postpropedeutische fase voor
mondhygiënisten.
De kandidaat die zich via Studielink tijdig heeft aangemeld voor het studiejaar waarvoor de
kandidaat wenst te worden ingeschreven als hogerejaars student, ontvangt een uitnodiging voor het
toelatingsexamen
Voor de bewijsstukken betreffende de punten 1 t/m 4 geldt dat deze uiterlijk 1 mei digitaal dienen te
zijn ingeleverd via studie-info@acta.nl

TOELATINGSEXAMEN
Het toelatingsexamen bestaat uit dezelfde biomedische toets die wordt afgenomen bij de kandidaten
die deelnemen aan de selectieprocedure voor een studieplaats in de bacheloropleiding tandheelkunde
UvA voor het studiejaar dat volgt op de selectieprocedure
Het toelatingsexamen vindt plaats in de maand februari voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de
kandidaat wenst te worden ingeschreven en zal plaatsvinden in het ACTA-gebouw aan de Gustav
Mahlerlaan 3004 te Amsterdam of in de IWO tentamenzalen, Meibergdreef 29, 1105 AZ Amsterdam.
Er is één toetsdag.
TOELATINGSCOMMISSIE
De toelating tot de hogere instroom is opgedragen aan een toelatingscommissie. De toelatingscommissie bepaalt het rangnummer van elk van de kandidaten door:
1. Het resultaat van de tot het toelatingsexamen behorende biomedische toets. De best scorende
kandidaat krijgt rangnummer 1, enzovoort.
2. Hierbij moet de kandidaat ten minste een score behalen hoger dan het driejarig gemiddelde
behaald door kandidaten in de reguliere selectieprocedure.
3. Bij een exact gelijke score van kandidaten voor de biomedische toets wordt de cijferlijst
behorende bij het bachelordiploma mondzorgkunde, zoals digitaal ingeleverd, beoordeeld om de
onderlinge volgorde van de rangnummers vast te stellen.
Kandidaten die hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen maar niet voldoen aan de eis
genoemd onder punt 6 (selectieprocedure), ontvangen geen rangnummer.
De Toelatingsbeschikking wordt in volgorde van ranking alleen dan aan de kandidaat verstrekt
indien deze op de peildatum van 1 mei voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de kandidaat wenst
te worden ingeschreven, volledig aan de eisen zoals genoemd onder punt 1 t/m 4 (selectieprocedure)
voldoet.
De Toelatingsbeschikking geldt uitsluitend voor het studiejaar dat volgt op de selectieprocedure.

REGELING INSTROOM POSTPROPEDEUTISCHE FASE
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Vastgesteld bij besluit d.d. 3 december 2020,
nr. 2020-131935 van het College van Bestuur van de UvA
Studenten kunnen, indien ze voldoen aan ondergenoemde voorwaarden, instromen in het tweede
jaar van de bachelor Business Administration. Zij dienen zich aan te melden als hogerejaarsstudent
via Studielink.
Voorwaarden:
1.

of
2.
of
3.

Studenten die de bachelor Economie en Bedrijfskunde niet uiterlijk op 31-8-2021 (einde
opleiding) hebben afgerond en voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De student is ingeschreven geweest voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde
en heeft daarvoor een Positief Studieadvies ontvangen.
b) De student heeft een verzoek ingediend bij de examencommissie voor de instap in jaar 2 van
de bacheloropleiding Business Administration en de examencommissie heeft hierop positief
beslist.
c) Er is een toelatingsbeschikking afgegeven door de decaan van de FEB
NB. Deze overstap is mogelijk tot en met 31-08-2024 (=3 jaar na de uitfasering van de oude
opleiding Economie en Bedrijfskunde)
Studenten die voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de regeling Student Transfer
and Articulation Agreement Shanghai University, SILC op 15 december 2017 en die
beschikken over een toelatingsbeschikking afgegeven door de decaan van de FEB.
Studenten die voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de regeling Memorandum of
Agreement between Universiteit van Amsterdam and Faculty of Economics, University of
Indonesia en die beschikken over een toelatingsbeschikking afgegeven door de decaan van
de FEB.

Toelatingsbeschikking: De toelatingsbeschikking wordt door de decaan van de FEB uiterlijk
31 augustus van het studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor het inschrijfverzoek geldt
afgegeven en geldt uitsluitend voor dat betreffende studiejaar.

