
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER
DE SELECTIEPROCEDURE 2020-2021

FYSIOTHERAPIE

VOOR EEN SUCCESVOLLE START

Leuk dat je interesse hebt in onze opleiding  
Fysiotherapie! Weet dat we bij deze opleiding een 
numerus fixus hanteren. We laten 190 studenten 
toe tot het eerste jaar. Hiervoor doen we zelf de 
selectie. Officieel heet dit een decentrale selectie. 

Door de selectie leren we je persoonlijk kennen en kun 
jij vragen aan ons stellen. Het wordt voor jou en voor 
ons duidelijk of je past bij de opleiding. We kijken naar 
je communicatieve vaardigheden, je capaciteiten en 
je motivatie. Een ondernemende en onderzoekende 
houding vinden we belangrijk. Creativiteit en goed 
kunnen samenwerken ook. Na de selectie weet jij wat 
er voor nodig is om succesvol bij onze opleiding te 
kunnen beginnen. 

WAAROM EEN SELECTIE?
De selectie helpt jou om een goede studiekeuze te 
maken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je 
goed onderwijs krijgt aangeboden. Dat vraagt onder 
meer om deskundige docenten en om een plezierige, 
goed ingerichte leer- en praktijkomgeving. Door een 
beperkt aantal studenten te laten starten, kunnen wij 
die kwaliteit garanderen.

DE SELECTIEPROCEDURE IN 3 STAPPEN

1. Meld je uiterlijk 15 januari 2020 aan. 
Check eerst op avans.nl of je voldoet aan de  
toelatingseisen. Meld je daarna aan via studielink.
nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen 
van een DigiD kost 5 werkdagen. Begin dus op tijd 
met de aanvraag.

2. Neem deel aan de selectieprocedure. 
Nadat je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je 
vanzelf een uitnodiging om deel te nemen aan  
de selectie. Om kans te maken op een plaats bij  
de opleiding moet je meedoen aan de selectie.  
Op de volgende pagina lees je meer over de selectie.

3. Accepteer je opleidingsplaats binnen 2 weken.  
Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of 
je geplaatst bent. Als je op tijd je plaats accepteert 
kun je starten met de opleiding. De plaatsen die 
niet op tijd geaccepteerd zijn komen vrij voor de 
eerstvolgende kandidaat. Net zo lang tot alle 190 
opleidingsplaatsen geaccepteerd zijn. 



HEBBEN WE EEN MATCH?
Bij de selectie kijken we naar je eerder behaalde cijfers 
en je vakkenpakket. Daarnaast doe je het volgende:

 - Je maakt zelf een filmpje van een interview met 
een fysiotherapeut of met iemand die onder 
behandeling is bij een fysiotherapeut.

 - Je neemt deel aan een matchdag. Op deze dag 
maak je kennis met ons, doe je digitaal een 
capaciteitentest en werk je een opdracht uit. Thuis 
bereid je deze opdracht kort voor.

Voor alle onderdelen van de selectie krijg je punten. 
Aan de hand van deze punten maken wij een ranking, 
die we aanleveren bij Studielink.
Op 15 april 2020 krijg je bericht van Studielink of jij 
1 van de 190 kandidaten bent die geplaatst is. Als 
je niet direct geplaatst bent, kun je alsnog geplaatst 
worden als anderen hun plaats niet accepteren. Dit 
komt regelmatig voor. Er zijn altijd studenten die hun 
eindexamen niet halen of besluiten om een tussenjaar 
te doen. Als er op een later moment nog een plaats 
voor jou vrijkomt, krijg je hierover een bericht via 
Studielink.

MATCHDAGEN 
Je wordt per mail uitgenodigd om zelf één van 
onderstaande data te prikken.

28-jan-20
30-jan-20
4-feb-20
6-feb-20
18-feb-20
20-feb-20
10-mrt-20
12-mrt-20

LOCATIE MATCHDAGEN
De matchdagen vinden plaats bij onze opleiding 
fysiotherapie op de Hogeschoollaan1 in Breda.

INFORMATIE
Als je tijdens de selectieprocedure vragen hebt, kun je 
contact opnemen met Margot van den Akkerveken, 
mj.vandenakkerveken-lommers@avans.nl of 
088-5257763.

avans.nl
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