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Welke opvattingen hebben 
scholieren over de numerus fixus?

In hoeverre beïnvloedt de 
numerus fixus de aanmeldintentie?

Hoe staat het met de kennis 
van de numerus fixus?
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• Scholieren associëren de numerus fixus het meest  

 met populariteit. Deze link wordt door 79% van  

 de vwo’ers en 59% van de havisten gelegd.

• Het ondergaan van een selectieprocedure   

 beschouwen veel scholieren als een spannend en  
 uitdagend idee. In sommige gevallen kan dit 

 leiden tot faalangst, terwijl anderen juist   

 vertrouwen op hun eigen kwaliteiten. Opvallend  

 is dat vrouwen twee keer zo vaak de optie   

 ‘faalangst’ aanvinken in vergelijking met mannen:  

 31% om 15%.

Waarom werkt een numerus 
fixus drempelverhogend?

Wat is het draagvlak voor het 
gebruik van een numerus fixus?

Conclusie

Bijlage

De manier waarop de selectie wordt georganiseerd 

is echter voer voor discussie. Sinds 2017 mogen 

numerus fixusstudies geen gebruik meer maken 

van een loting. Zij zijn verplicht om de selectie te 

baseren op capaciteit en motivatie. 

Een keerzijde van dit systeem is echter dat het 

kansenongelijkheid in de hand werkt. Kinderen van 

meer vermogende ouders hebben bijvoorbeeld 

de kans om extra trainingen te volgen ter 

voorbereiding van toelatingstoetsen. Op voorstel 

van minister Van Engelshoven van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap heeft de minsterraad eind 

2020 daarom ingestemd om de loting per 2023 

weer toe te staan (bron 3).

Hoe denken scholieren over dit vraagstuk? 

Deelnemers aan de enquête hadden de 

mogelijkheid om hierover opmerkingen achter 

te laten. De meeste opmerkingen die zijn 

geplaatst spreken zich uit ten faveure van het 

huidige systeem. De respondenten erkennen 

de neveneffecten, maar vinden dit systeem 

rechtvaardiger dan een loting (zie quote).

Bovendien ziet de meerderheid van de scholieren in 

dat een selectie op basis van competenties nuttige 

kanten heeft. Het maken van toelatingstoetsen 

biedt een scholier bijvoorbeeld een indicatie om te 

zien of hij of zij het opleidingsniveau aankan. 64% 

van de havisten en 61% van de vwo’ers beschouwt 

de numerus fixus als een goed middel om de eigen 

geschiktheid te testen (figuur 19).

Aan de andere kant plaatsen andere respondenten 

een kritische noot bij het huidige systeem, omdat 

deze manier van selectie te veel draait om een 

“momentopname”. Een andere respondent vult aan 

dat slechts een klein deel van iemands capaciteiten 

wordt getest met dit selectiemiddel, waardoor het 

een te beperkt beeld zou geven (zie quote).

De verscheidenheid aan reacties op de vraag welk 

selectiemiddel het meest geschikt is, biedt een 

interessante vraag voor vervolgonderzoek.

In dit onderzoek hebben we in kaart gebracht wat scholieren weten en hoe zij denken over de numerus 

fixus. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

Bron 1. Nederlands Jeugdinstituut (2021). Cijfers 

over onderwijsprestaties. Verkregen via: https://

www.nji.nl/cijfers/onderwijsprestaties.

Bron 2. Studiekeuze123 (2021). Welke opleidingen 

hebben een numerus fixus? Verkregen via: https://

www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/welke-

opleidingen-hebben-een-numerus-fixus.

Vwo’ers zijn beter op de hoogte dan havisten
Vwo’ers zijn een stuk beter op de hoogte van de 

numerus fixus dan havisten. Het aantal scholieren 

dat (ongeveer) weet wat het betekent als een studie 

een numerus fixus heeft, ligt op het vwo bijna twee 

keer zo hoog als op de havo. Opvallend: lang niet 

alle eindexamenkandidaten van beide niveaus 

weten precies wat de numerus fixus inhoudt.

Scholieren vinden selectie spannend idee
Scholieren associëren de numerus fixus het meest 

met populariteit. Daarnaast vinden veel scholieren 

het idee van een selectie spannend en uitdagend. 

Vrouwen lijken gevoeliger dan mannen om – 

als gevolg van de numerus fixus – faalangst en 

onzekerheid te ervaren.

Numerus fixus verhoogt drempel tot aanmelden
Ongeveer de helft van de scholieren zegt dat een 

numerus fixus de drempel verhoogt om zich aan te 

melden voor een opleiding die zij interessant vinden. 

Wanneer scholieren echter overtuigd zijn van hun 
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• Een groot deel associeert de numerus fixus met  

 een hogere moeilijkheidsgraad van de opleiding. 

 42% van de vwo’ers en 35% van de havisten   

 verwacht dat een opleiding met selectie 

 moeilijker is dan een opleiding zonder selectie. 

• Vinden scholieren de numerus fixus wel   

 rechtvaardig? Volgens de bevindingen kunnen  

 we hier bevestigend op antwoorden, aangezien  

 de groep die het een eerlijk selectiemiddel   

 noemt ongeveer drie keer zo groot is als de groep  

 die een tegenovergestelde mening heeft.

Bron 3. Rijksoverheid (2020). Loten voor studie weer 

mogelijk. Verkregen via: https://www.rijksoverheid.

nl/actueel/nieuws/2020/12/11/loten-voor-studie-

weer-mogelijk.

Aantal Weegfactor

Man 296 1,42

Vrouw 548 0,77

Anders/onbekend 17 1,00

Weegfactor

studiekeuze, zeggen zij nagenoeg unaniem dat ze 

zich niet laten tegenhouden door een numerus fixus.

Selectie leidt tot extra kritische zelfreflectie
Waarom werkt een selectie drempelverhogend? De 

aanwezigheid van een selectie kan ertoe leiden dat 

scholieren gaan twijfelen aan hun eigen kwaliteiten, 

of het vermoeden hebben dat de opleiding van 

erg lastig zal zijn. Daarnaast voelen sommige 

studiekiezers zich bezwaard, omdat zij andere 

gemotiveerde scholieren niet in de weg willen zitten. 

Dit alles leidt tot een extra kritische zelfreflectie 

vóór iemand besluit om zich aan te melden.

Meningen zijn verdeeld over huidige selectiebeleid
De meerderheid van de scholieren is een 

voorstander van het instellen van een limiet bij 

populaire studies. De manier waarop vervolgens de 

selectie plaatsvindt, is voer voor discussie. Een deel 

van de respondenten prefereert selectie op basis 

van competenties boven een loting. Anderen stellen 

juist dat het huidige systeem een te eenzijdig beeld 

geeft van iemands geschiktheid.

Numerus fixus: 
nuttig selectiemiddel 
of onbedoeld 
struikelblok?
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Onderzoek onder havisten en 
vwo’ers in de bovenbouw

Het aantal studenten in het hoger onderwijs 

neemt al jaren gestaag toe. Uit cijfers van het CBS 

blijkt dat het totale aantal hbo-studenten in de 

afgelopen tien jaar met 17% steeg; het totale aantal 

wo-studenten nam in diezelfde periode zelfs met 

37% toe (bron 1). Sommige opleidingen voelen zich 

door de groeiende instroom genoodzaakt om 

een plafond in te stellen voor het jaarlijks aantal 

nieuwe studenten, om zo de onderwijskwaliteit te 

waarborgen.

Deze opleidingen, die numerus fixusstudies worden 

genoemd, gebruiken een selectie om te bepalen 

wie de studie mag gaan doen. Onderwijsinstellingen 

kiezen de meest geschikte studenten op basis 

van cijferlijsten, motivatie en de resultaten van 

toelatingstoetsen. Voorbeelden van studies waarbij 

vaak sprake is van een selectie zijn: Opleiding 

tot Fysiotherapeut (hbo), Geneeskunde (wo) en 

Psychologie (wo).

Met dit onderzoek willen wij in de eerste plaats 

achterhalen in hoeverre havo- en vwo-scholieren 

op de hoogte zijn van de numerus fixus. Weten zij 

bijvoorbeeld dat de aanmelddeadline voor dit 

type opleiding al op 15 januari is, in plaats van op 1 

mei? Verder zijn we benieuwd naar de invloed van 

de numerus fixus op de aanmeldintentie. Tot slot 

Vwo’ers zijn een stuk beter op de hoogte van 

de numerus fixus dan havisten. 90% van de 

scholieren op het vwo weet (enigszins) wat deze 

selectieprocedure inhoudt, tegenover 49% van de 

leerlingen op de havo (figuur 6).

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het feit 

dat het aantal unieke universitaire studies (studies 

met een verschillend croho-nummer) met een 

numerus fixus nog wat hoger ligt dan het aantal 

unieke hbo-studies waarbij een selectie wordt 

toegepast (bron 2).

We zien dat de kennis van de numerus fixus 

toeneemt als het moment waarop scholieren 

hun studiekeuze moeten maken dichterbij 

komt. Eindexamenkandidaten geven significant 

vaker aan ‘zeker’ te weten wat de numerus fixus 

inhoudt in vergelijking met leerlingen uit lagere 

klassen. Overigens scoren ook onder de groep 

eindexamenkandidaten de vwo’ers aanzienlijk beter 

dan de havisten (figuur 7). 

Scholieren kregen na de vraag over hun kennis van 

de numerus fixus een definitie te zien, die hen hielp 

om ook de resterende vragen van de enquête te 

kunnen beantwoorden.

Studiekiezers hoeven zich niet te beperken tot 

één numerus fixusstudie; het staat hen vrij om zich 

voor twee verschillende studies met een selectie 

aan te melden. Toch is een aanzienlijk deel van de 

verschillende subgroepen zich hier niet bewust van, 

met uitzondering van de 6-vwo’ers (figuur 8).

Scholieren die zich willen aanmelden voor een 

numerus fixusstudie moeten hier op tijd bij zijn. 

De aanmelddeadline is namelijk al op 15 januari, 

waar dit voor andere studies pas op 1 mei is. Zijn 

eindexamenleerlingen hiervan op de hoogte? 

Nagenoeg alle leerlingen uit 6-vwo zijn 

zich hiervan bewust. Bij een derde van de 

eindexamenkandidaten op de havo stond de vroege 

aanmelddeadline niet scherp op het netvlies 

(figuur 9).

We hebben aan onze respondenten gevraagd welke 

associaties naar boven komen wanneer zij zien dat 

een opleiding die hen interessant lijkt een numerus 

fixus heeft. Zij konden meerdere opties aankruisen 

besteden we aandacht aan de maatschappelijke 

discussie die ontstaan is over het huidige 

selectiesysteem.

Onze steekproef bestaat uit 861 ingevulde 

online enquêtes. Hierin deelden scholieren uit de 

bovenbouw van de havo en het vwo hun kennis 

en mening over de numerus fixus. 73% van de 

deelnemers aan het onderzoek is afkomstig van 

de havo, terwijl 27% op het vwo zit (figuur 1). In onze 

rapportage zullen we een uitsplitsing maken tussen 

deze twee groepen.

Daarnaast zijn vrouwen ruim vertegenwoordigd in 

onze steekproef (figuur 2). Aangezien de antwoorden 

van mannen en vrouwen aanzienlijk van elkaar 

kunnen verschillen, passen we een weegfactor 

toe die is gebaseerd op een gelijke man/vrouw-

verdeling in de populatie (zie bijlage). Dit verhoogt 

de betrouwbaarheid van onze uitspraken over de 

totale populatie van havo- en vwo-scholieren.

Figuur 3 en figuur 4 tonen in welke klassen de 

havo- en vwo-scholieren zitten. We zien tot slot het 

grootste deel van de respondenten in Zuid-Holland 

woonachtig is. Ook de provincies Gelderland en 

Noord-Brabant zijn goed vertegenwoordigd 

(figuur 5).

Figuur 1. Verdeling naar niveau (N = 861)..

Figuur 3. Verdeling naar klas, havo (N = 629)

Figuur 2. Verdeling naar geslacht (N = 861).

Figuur 4. Verdeling naar klas, vwo (N = 232)

Figuur 5. Verdeling naar provincie (N = 757).
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Heb jij een goed beeld van wat de 
numerus fixus inhoudt?

Percentage scholieren dat weet dat het mogelijk 
is om zich voor twee numerus fixusstudies aan te 

melden

Percentage dat weet dat de aanmelddeadline 
voor een numerus fixusstudie al op 15 januari is

Welke associaties komen naar boven bij de numerus fixus?

Percentage scholieren dat ‘zeker’ denkt te weten 
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Als een opleiding een numerus fixus heeft, 
verhoogt dit de drempel om mij aan te melden
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eigen kwaliteiten
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eigen kwaliteiten
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andere opleidingen 

Ik vind het goed dat populaire opleidingen een 
numerus fixus gebruiken

De selectie is een goed middel om te zien of ik 
geschikt ben voor een opleiding

Een numerus fixus zorgt ervoor dat ik extra 
kritisch kijk of ik geschikt ben vóórdat ik besluit 

mij aan te melden

Dat de toelatingstoetsen tijdens mijn 
eindexamenjaar plaatsvinden, is een reden om 

mij niet voor een numerus fixusstudie aan te 
melden.

Als ik echt overtuigd ben van mijn keuze, laat ik 
mij niet door een numerus fixus tegenhouden
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Vrouwelijke 
havo-scholier: “Als ik een 

opleiding héél graag wil doen, 
dan zou ik me wel aanmelden 
voor een numerus fixusstudie. 
Maar als ik al twijfel, is de fixus 
vaak een reden om het niet te 

doen. Dan denk ik: ‘ik kom 
er toch niet in’.”

Mannelijke 
havo-scholier: “Ik wil 

van tevoren goed kijken 
of een numerus fixusstudie 
daadwerkelijk bij mij past, 

want anders is dat vervelend 
voor de mensen die de 

opleiding wel heel 
graag willen doen.”

Vrouwelijke 
havo-scholier: “Ik wil 

heel graag geneeskunde 
gaan doen, maar ik snap dat 

een numerus fixus nodig is 
om te bepalen wie van de 
duizend geïnteresseerden 

mag deelnemen.”

Mannelijke 
vwo-scholier: “Ik vind 

de numerus fixus niet eerlijk. 
Hierbij wordt vooral gekeken 

naar in het verleden 
behaalde resultaten, die 

mogelijk niet iemands 
maximale capaciteiten 

laten zien.”

Vrouwelijke 
vwo-scholier: “Natuurlijk 
is een numerus fixus best 

spannend en kost het ook extra 
tijd terwijl het eindexamenjaar 

zelf al heel druk is. Dat is niet 
fijn, maar ik vind dit alsnog een 

eerlijkere manier van 
selecteren dan loting.”

Figuur 6. Kennis van numerus fixus (N = 855).

Figuur 8. Bewustzijn van mogelijkheid tot inschrijving voor twee 
numerus fixusstudies (N =  846)

Figuur 9. Kennis van vervroegde aanmelddeadline (N = 858).

Figuur 10. Percentage dat bovenstaande associaties heeft bij numerus fixus (N = 860).

Figuur 7. Percentage dat ‘zeker’ zegt te weten wat de numerus fixus 
inhoudt (N = 855).

Figuur 11. Opinie over de mate waarin numerus fixus een drempel 
vormt (N = 858

Figuur 13. Mate waarin numerus fixus twijfelt teweegbrengt bij havo- 
en vwo-scholieren (N = 858).

Figuur 14. Mate waarin numerus fixus twijfelt teweegbrengt bij 
mannelijke en vrouwelijke scholieren (N = 841).

Figuur 15. Beeld over moeilijkheidsgraad van numerus fixusstudies 
(N = 849).

Figuur 18. Opinie over rechtvaardigheid van numerus fixus als 
selectiemiddel (N = 849).

Figuur 19. Opinie over validiteit van numerus fixus als selectiemiddel 
(N = 849).

Figuur 16. Invloed van numerus fixus op mate van zelfselectie (N = 858).

Figuur 17. Mate waarin timing van toelatingstoetsen een barrière vormt 
(N = 858).

Figuur 12. Aanmeldintentie voor numerus fixusstudie in geval van sterke 
interesse (N = 849).
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Een numerus fixus werkt voor scholieren 

drempelverhogend, zo bewijst onze steekproef. 

Precies de helft van de havisten en 54% van de 

vwo’ers beschouwt de numerus fixus als een barrière 

(figuur 11). 

Bij het vergelijken van de opinie van mannen en 

vrouwen bleek dat hun oordeel niet significant van 

elkaar verschilt. Zij denken hier dus niet wezenlijk 

anders over.

De onderstaande grafiek helpt om de invloed van 

de numerus fixus op de aanmeldintentie in het 

juiste perspectief te plaatsen. Liefst 81% van de 

vwo’ers en 70% van de havisten laat zich ‘zeker niet’ 

afschrikken door een selectie als hij of zij overtuigd 

is van de studiekeuze (figuur 12). Hoewel de numerus 

fixus de drempel verhoogt, zijn scholieren dus bereid 
om zich over deze drempel heen te zetten als zij 

een studie interessant genoeg vinden.

Friesland

Over�ssel

GelderlandUtrecht

Noord-Holland

Flevoland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Groningen

Drenthe

3%
1%

0%

6%3%

17%12%
27%

5%
14%

1%

11%

Verdeling naar provincie

26-30%

21-25%

16-20%

11-15%

6-10%

0-5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

6-vwo

5-vwo

4-vwo

5-havo

4-havo

39%

14%

32%

37%

61%

uit een lijst met tien associaties (figuur 10). Het 

vergelijken van de diverse antwoorden biedt ons 

inzicht in de waardeoordelen die scholieren hebben 

over de numerus fixus.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, zeker

13%

37%

9%

45%

31%
33%

13%12%

5%
2%

Havo Vwo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, 
zeker

8%

27%

16%

36%

31%

37%

14%

24%

4% 3%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, 
zeker

4%

21%

15%

37%

30%

41%

15%

29%

5%
3%

Man Vrouw

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, zeker

7%

44%

5%

35%

42%

48%

7%

12%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, enigszinsJa, zeker

22%

42%

19%

58%

30%

19%

6% 4%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, enigszinsJa, zeker

21%

43%

14%

47%

28%

33%

8%
6%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, 
zeker

36%

44%

39%
43%

13% 13%

4% 4% 3%
1%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, 
zeker

7%

26%

1%

19%

35%

42%

21%

26%

11% 12%

Havo Vwo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Niet 
van 

toepassing

Nee, 
zeker niet

Nee, 
niet echt

Ja, 
enigszins

Ja, 
zeker

70%

17%

81%

14%

2%
7%

2%4% 2% 1%

Havo Vwo

We zagen eerder in figuur 10 al dat een groot deel 

van de scholieren de numerus fixus spannend vindt. 

De vrees om niet door de selectie heen te komen 

leidt bij sommigen zelfs tot faalangst.

De twijfel die de numerus fixus zaait heeft effect 

op een brede groep scholieren, zo blijkt uit een van 

onze stellingen. 52% van de vwo’ers gaat twijfelen 

Een numerus fixus zorgt niet alleen voor twijfels of 

het wel lukt om door de selectie heen te komen. 

Het instellen van deze selectieprocedure doet 

studiekiezers ook vermoeden dat de opleiding 

zelf relatief moeilijk is, zo zagen we eerder al in 

figuur 10. Het bestaan van deze assumptie wordt 

bevestigd door de grafiek hiernaast. 51% van de 

havisten en 40% van de vwo’ers is het eens met de 

stelling dat numerus fixusstudies moeilijker zijn dan 

andere opleidingen (figuur 15).

De twijfel die de selectie creëert over de 

toelatingskansen en de zwaarte van de opleiding 

lijkt te zorgen voor een kritische zelfselectie. Liefst 

82% van de vwo-scholieren en 80% van de havisten 

zegt dat zij zichzelf extra kritisch onder de loep 

nemen voordat ze besluiten om zich aan te melden 

voor een numerus fixusstudie (figuur 16).

De strengere zelfselectie zou eveneens voort kunnen 

komen uit een verantwoordelijkheidsgevoel. 
Aangezien een numerus fixusstudie jaarlijks slechts 

beperkt plaats heeft voor nieuwe studenten, voelen 

sommige studenten zich extra verantwoordelijk om 

zeker te zijn van hun studiekeuze (zie quote).

Verder zijn we benieuwd in hoeverre het feit dat de 

toelatingstoetsen midden in het examenjaar vallen 

een belemmering vormt. Dit maakt voor de meeste 

scholieren niet uit, zo blijkt. Toch noemt nog steeds 

één op de drie havisten en één op de vijf vwo’ers de 

timing van de selectieprocedure een reden om niet 

voor een numerus fixusopleiding te richten (figuur 

17).

In algemene zin toont 64% van de havisten 77% van 

de vwo’ers zich een voorstander van het gebruik 

van een numerus fixus bij populaire opleidingen 

om de instroom van nieuwe studenten te reguleren 

(figuur 18). Daarmee lijken zij te begrijpen dat het 

instellen van een limiet soms noodzakelijk is om de 

studentenaantallen beheersbaar te houden (zie 

quote).

aan zichzelf wanneer hij of zij deel moet nemen aan 

een selectie, tegenover 35% van de havisten (figuur 

13). 

Mannen laten zich naar eigen zeggen minder 

gemakkelijk van de wijs brengen. 25% van de mannen 

voelt zich door een numerus fixus onzekerder over zijn 

kwaliteiten; bij vrouwen is dit 52% (figuur 14).
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