Bacheloropleidingen Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
Veelgestelde vragen numerus fixus, selectie- en plaatsingsprocedure
Waarom een numerus fixus?
Onze bacheloropleidingen genieten een groeiende populariteit. Met name de Engelstalige
internationale variant International Relations and Organisations trekt jaarlijks een groot aantal
studenten. De numerus fixus van 600 plaatsen is ingesteld om het aantal studenten te reguleren. De
selectie- en plaatsingsprocedure treedt in werking wanneer het aantal inschrijvingen de numerus fixus
overstijgt. In dat geval wordt aan de hand van een selectie- en plaatsingsprocedure bepaald welke
aanmelders het beste matchen met de opleiding. Daarmee waarborgen wij de kwaliteit en de
kleinschaligheid van het onderwijs.

Wordt in de selectie- en plaatsingsprocedure bepaald of ik toelaatbaar ben?
De selectie- en plaatsingsprocedure staat in eerste instantie los van de vraag of je toelaatbaar bent tot
de opleiding. Bij aanvang van de procedure is het voor veel deelnemers nog niet zeker of zij aan de
toelatingseisen zullen voldoen, bijvoorbeeld omdat zij nog eindexamen moeten doen. Uiteraard moet
je als de studie van start gaat, kunnen aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding.
Deze eisen vind je op de website. 1

Politicologie, Internationale Politiek, International Relations and Organisations: verschillende
procedures?
De numerus fixus geldt voor de drie richtingen tezamen; alle drie de richtingen zijn immers onderdeel
van de bacheloropleiding Politicologie. De 600 beschikbare studieplaatsen worden verdeeld over de
drie richtingen; er is geen quotum voor de afzonderlijke richtingen. Als het tot een selectie- en
plaatsingsprocedure komt, weegt iedere aanmelding, ongeacht de richting, even zwaar.

Politicologie: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/politicologie/toelating-enaanmelding/toelatingseisen
Internationale Politiek:
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/politicologie/internationale-politiek/toelatingen-aanmelding/toelatingseisen
International Relations and Organisations: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/studyprogrammes/bachelor/political-science/international-relations-and-organisations/admission-andapplication/admission-requirements
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Maken jullie onderscheid tussen aanmeldingen uit Nederland of uit het buitenland?
Voor aanmeldingen uit het buitenland gelden exact dezelfde criteria als voor aanmeldingen uit
Nederland. Cijfers van vooropleidingen worden volgens objectieve criteria ‘vergelijkbaar’ gemaakt.
Wel is het zo dat de toelatingseisen voor de verschillende richtingen niet 100% identiek zijn. Zo wordt
van inschrijvers voor Politicologie en Internationale Politiek een bepaald niveau verwacht in Engels,
Wiskunde én Nederlands, terwijl laatstgenoemde eis uiteraard niet geldt voor International Relations
and Organisations.

Hoe wordt de ranking in een eventuele selectie- en plaatsingsprocedure bepaald?
Aan de hand van onderstaande drie criteria en het bijbehorende wegingspercentage wordt de ranking
bepaald:
a) Resultaten van vooropleiding – 40%
b) Motivatiebrief – 40%
c) Online assessment– 20%

Wat is het tijdpad van de selectie- en plaatsingsprocedure?
Het volledige tijdpad staat op de website. 2 Belangrijke data zijn:
•
•

•
•
•
•
•
•

1 oktober 2021: opening aanmeldingen.
15 januari 2022: sluiting aanmeldingen in Studielink. Hierna is het niet meer mogelijk je aan te
melden. Nota bene: aanmelding voor een opleiding aan de Universiteit vergt enige
voorbereiding en de nodige documentatie. Hoe eerder je aanmelding binnen is, hoe soepeler
de rest van het proces verloopt.
31 januari 2022: sluiting indienen cijfergemiddelde
1 februari 2022: je ontvangt instructies voor de eventuele selectie- en plaatsingsprocedure (met
instructies voor het indienen motivatiebrief en online assessment).
1 februari 2022 - 8 februari 2022: termijn waarbinnen je je motivatiebrief kunt en moet
indienen.
18 februari 2022 12:00 CET - 19 februari 2022 12:00 CET: online assessment.
15 april 2022: je ontvangt je rangnummer via Studielink.
15-29 april 2022: periode waarin de eerste 600 geplaatste kandidaten aan dienen te geven of zij
van het plaatsingsaanbod gebruik maken; iedere vrijgevallen plaats wordt aangeboden aan de

Politicologie: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/politicologie/toelating-enaanmelding/aanmeldprocedure
Internationale Politiek:
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/politicologie/internationale-politiek/toelatingen-aanmelding/aanmeldprocedure
International Relations and Organisations: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/studyprogrammes/bachelor/political-science/international-relations-and-organisations/admission-andapplication/selection-and-placement
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eerstvolgende in de ranking. Zolang er plaatsen vrijkomen en kandidaten op de wachtlijst
staan, zullen we plaatsen blijven aanbieden tot 31 augustus 2022.

Kan ik me ook na 15 januari 2022 nog aanmelden?
15 januari 2022 is de uiterste aanmelddatum in Studielink. Als er sprake is van overmacht kan een
verzoekschrift tot inschrijving ingediend worden. Voor deelname aan de selectie en plaatsing kan tot
uiterlijk 1 februari 2022 een verzoek ingediend worden t.a.v. het Faculteitsbestuur via e-mailadres
selectiepol@fsw.leidenuniv.nl. Voor meer informatie, zie het Reglement Selectie en Plaatsing
Politicologie. 3

Waarom kan ik mijn motivatiebrief niet eerder indienen? En wat verwachten jullie van een
motivatiebrief?
Op 1 februari 2022 ontvang je de precieze richtlijnen voor de motivatiebrief. Vervolgens heb je tot 8
februari 2022 de tijd om deze brief op te stellen en in te dienen aan de hand van de gegeven instructies.
Door het hebben van dit tijdskader zijn de condities voor alle aanmelders hetzelfde. Bovendien
vergemakkelijkt een uniforme procedure de verwerking van alle brieven enigszins.
We verwachten een korte, bondige brief (ca. 400 woorden), waarin jij o.m. duidelijk maakt waarom de
gekozen opleiding bij jou past.
Motivatiebrieven voor Politicologie en Internationale Politiek moeten in het Nederlands worden
ingediend; die voor International Relations and Organisations in het Engels.

Wat houdt het online assessment in: wat kun je verwachten, kun je je erop voorbereiden?
Het assessment zal bestaan uit een aantal meerkeuzevragen over onderwerpen die ook tijdens het
eerste studiejaar aan de orde zullen komen. Uiteraard is het niveau afgestemd op de doelgroep. Twee
weken voor het assessment krijg je toegang tot de weblectures en een aantal artikelen/hoofdstukken.
De toets is gebaseerd op die studiestof en kan (en moet!) binnen de gegeven periode worden
ingediend.

Is het online assessment voor alle aanmelders hetzelfde?
Het online assessment verschilt per specialisatie; Politicologie, Internationale Politiek en International
Relations and Organisations hebben ieder hun eigen set vragen (al kan er natuurlijk sprake zijn van
enige overlap; alle specialisaties behoren immers tot de opleiding politicologie). Daarnaast zijn de

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/sociale-wetenschappen/politiekewetenschap/studenten/reglement-selectie-universiteit-leiden-bacheloropleiding-politicologie-en-deafstudeerrichtingen-internationale-politiek-en-international-relations-and-organisations
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vragen voor Politicologie en Internationale Politiek in het Nederlands en is het assessment voor
International Relations and Organisations in het Engels.

Kan ik het online assessment alleen maar op één moment maken?
Het maken van het assessment is gedurende 24 uur mogelijk: van 18 februari van 12:00 CET tot 19
februari 12:00 CET. Het assessment is daarmee binnen alle tijdzones en voor kandidaten uit alle
landen mogelijk te doen. Het duurt ongeveer twee uur om de toets te voltooien. Buiten de genoemde
periode is deelname aan het assessment niet mogelijk.

Is deelname aan de volledige selectie- en plaatsingsprocedure noodzakelijk om een rangnummer te
ontvangen?
Je komt uitsluitend in aanmerking voor een plaats in de ranking als je aan alle voorwaarden hebt
voldaan: je aanmelding is compleet, inclusief de upload van je cijfers; je hebt tijdig een motivatiebrief
ingestuurd volgens de instructies; je hebt deelgenomen aan het online assessment.

Mijn ranking valt buiten de numerus fixus. Maak ik nog kans?
In geval van een selectie- en plaatsingsprocedure worden, in beginsel, de aanmelders met een ranking
van 1 tot en met 600 geplaatst. Het kan uiteraard voorkomen dat geselecteerde aanmelders alsnog
afvallen, omdat zij uiteindelijk toch niet aan de toelatingscriteria kunnen voldoen of dat geplaatste
aanmelders afzien van het aanbod om te komen studeren. In dergelijke gevallen komen er dus plaatsen
vrij voor aanmelders met een ranking buiten de eerste 600. Je bent dus op voorhand zeker niet
‘kansloos’ met een ranking hoger dan 600.
Het is helaas niet goed in te schatten hoeveel geplaatste aanmelders ook daadwerkelijk van het aanbod
gebruik kunnen en/of willen maken. Binnen twee weken na 15 april moeten de kandidaten met
rangnummers t/m 600 hun plaats accepteren. Een plaats die niet tijdig wordt geaccepteerd, wordt
automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. Deze kandidaat heeft
vervolgens twee weken de tijd om de plaats te accepteren, enzovoorts. Het aanbieden van vrijgekomen
plaatsen gaat door tot 31 augustus 2022, vlak voor aanvang van de studie. Op de website wordt vanaf
medio april 2022 tweewekelijks een update geplaatst over de stand van zaken in het plaatsingsproces. 4

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/politicologie/toelating-enaanmelding#huidige-status-selectie-en-plaatsing
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