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Aan:   Middelbare school/MBO-Decanen 

Datum:  22.09.2016 

Contactpersoon: Jerom van Geffen, Secretaris LSVb 

Betreft:  Vernieuwde selectieprocedures 

Bijlage(n) Poster selectie 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Afgelopen jaar heeft er een aanzienlijke beleidsverandering plaatsgevonden 

omtrent de selectie en loting binnen het hoger onderwijs. De Jongeren 

Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren 

(LAKS), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk 

Studenten Overleg (ISO) maken zich zorgen over de informatievoorziening 

omtrent deze beleidswijziging vanuit het ministerie van OCW. In deze brief 

willen we u daarom informeren over deze nieuwe regeling.  

 

Wat verandert er? 

Eerder werd er voor sommige studies binnen het hoger onderwijs een 

numerus fixus gehanteerd: er werd slechts een bepaald aantal studenten 

toegelaten. Vanaf dit jaar zal er niet meer worden geloot, maar vindt er 

selectie plaats wanneer er meer studenten zich 

aanmelden dan dat er opleidingsplaatsen zijn. 

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om te 

selecteren op basis van minimaal twee criteria, 

waarvan er één non-cognitief moet zijn. 

Hierdoor kan een instelling niet uitsluitend op 

basis van cijfers selecteren. Echter hebben zij 

wel de keuze om naast een non-cognitief 

criterium cijfers in de selectieprocedure mee te 

nemen. Welke selectiecriteria er concreet per 

opleiding worden gehanteerd, is overgelaten 

aan de onderwijsinstelling en de desbetreffende 

medezeggenschap zelf.  

 

De nieuwe procedure 

Bij de selectie voor het studiejaar 2017/2018 

kan een student zich aanmelden voor twee 

numerus fixus opleidingen. Dit kunnen dus 

dezelfde opleidingen aan verschillende 

instellingen zijn. Een uitzondering hierop wordt 

gevormd door de zwaar overschreven studies: geneeskunde, tandheelkunde, 

De minister: 
“Dit doet recht aan het feit dat studiesucces door 
diverse factoren wordt beïnvloed, zoals 
persoonlijkheidskenmerken, eerdere 
onderwijsprestaties, motivatie van de aspirant-
student en organisatiekenmerken van de 
opleiding. Toelating kan dus niet uitsluitend 
betrekking hebben op het criterium 
eindexamencijfers. Dit sluit aan op de bestaande 
situatie voor decentrale selectie bij opleidingen 
waarvoor een numerus fixus geldt. Het is van 
belang dat de instellingen hierover transparant 
zijn, zodat gemaakte keuzes kunnen worden 
uitgelegd en studenten de mogelijkheid krijgen 
zich voor te bereiden op de selectieprocedure. 
Op die manier is matching mogelijk, draagt 
selectie bij aan het creëren van gelijke kansen 
onder deelnemers en zorgt selectie voor een 
heldere omschrijving van de groep die de 
opleiding wil selecteren. Verder brengt 
transparantie de noodzakelijke informatie aan het 
licht die de medezeggenschap nodig heeft om 
haar adviesrecht te kunnen uitvoeren.” 
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fysiotherapie en mondzorgkunde. Voor deze zwaar overschreven opleidingen 

mag een student zich maar bij één instelling aanmelden. Dit sluit niet uit dat 

deze student zich nog voor een andere opleiding met een numerus fixus mag 

aanmelden. Een voortvloeisel van de vernieuwde selectieprocedure is dat de 

aanmelddeadline voor selectieopleidingen vervroegd is, waardoor studenten 

zich al vóór 15 januari 2017 moeten aanmelden. Daarnaast worden 

studenten geacht om zich via Studielink in te schrijven (deze inschrijving 

opent al op 1 oktober 2016), waar dit voorheen via DUO verliep. De 

aanmelddeadline is nieuw ten opzichte van vorig jaar en komt bovenop de 1-

mei deadline, die geldt voor opleidingen zonder een numerus fixus in 

verband met de studiekeuzecheck. De precieze tijdsplanning van de 

selectieprocedures, zoals die is verspreid door Studiekeuze123 is in de 

bijlage toegevoegd. Ook kunt u de website 

https://www.studiekeuze123.nl/selectie raadplegen voor meer informatie. 

 

Als op 15 januari 2017 meer studenten zich hebben aangemeld dan dat er 

opleidingsplaatsen zijn, vindt er selectie plaats. Op 16 januari gaan 

instellingen aan de slag met deze selectieprocedure. Deze selectie leidt tot 

een ranking waarbij elke student een nummer krijgt aan de hand van zijn of 

haar resultaten aan de selectiecriteria. Bij bijvoorbeeld een opleiding met 100 

plaatsen en 120 aanmeldingen, krijgt de student die als beste uit de selectie 

kwam nummer 1 en de student die hier het slechtste uit kwam nummer 120. 

De studenten met nummer 1 tot en met 100 krijgen vervolgens op 15 april 

een plaats aangeboden op de opleiding. Echter, moeten zij deze plaats nog 

wel accepteren binnen 14 dagen. Anders vervalt de plaats. Er is een 

mogelijkheid waardoor de inschrijving voor een selectieopleiding na 15 

januari heropend kan worden. Dit zijn de zogenaamde noodprocedures. 

Deze procedures maken de tijdsplanning voor inschrijven bij een opleiding 

nog onduidelijker. Daarom zijn het JOB, het LAKS, de LSVb en het ISO van 

mening dat deze procedures zo min mogelijk gebruikt dienen te worden. 

Desalniettemin kunt u voor vragen over deze procedures bij één van de 

ondergetekenden terecht.   

 

Zorgen JOB, LAKS, LSVb en ISO 

Het wordt een hele uitdaging om deze herziende procedure en voornamelijk 

de nieuwe deadline van 15 januari correct en bijtijds naar scholieren te 

communiceren. Vanuit OCW is er nog weinig actie ondernomen om dit te 

communiceren. Dit is één van de redenen waarom wij deze brief sturen. Wij 

maken ons ernstige zorgen over de informatievoorziening richting scholieren 

omtrent deze deadlines. Als een student de deadline van 15 januari vanwege 
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een gebrek aan informatie mist, kan dit een volledig jaar studievertraging 

betekenen. Dit moet met man en macht voorkomen worden.  

 

Onze oproep aan u is dan ook om deze informatie te verspreiden onder 

scholieren. We moedigen u hierin aan om ook de leerlingenraad en/of 

studentenraad hiervan op de hoogte te stellen en hen hierin te betrekken. Ter 

ondersteuning van deze informatievoorziening hebben we een poster 

bijgevoegd.  

 

Voorlichtingsonderzoek LSVb 

Een andere reden waarom wij onze zorgen uiten omtrent de nieuwe 

aanmeldprocedure, betreft het feit dat er uit recent onderzoek blijkt dat de 

voorlichting vanuit universiteiten en hogescholen in sommige gevallen nog 

tekort schiet. Voor het zesde jaar op rij voerde de LSVb aan het begin van 

2016 een uitgebreid onderzoek uit naar de voorlichting door instellingen in 

het hoger onderwijs. In het onderzoek zijn webpagina´s van deze instellingen 

geanalyseerd op hun informatievoorziening onder andere over de 

studiekeuzecheck en de selectie procedure. Het voorlichtingsonderzoek van 

2016 “Betere Voorlichting, Betere Keuze, Beste Match”, vindt u achter de 

volgende link:  

http://www.lsvb.nl/onderzoeksbureau/afgeronde-

onderzoeken/voorlichtingsonderzoek-studiejaar-2016-2017 

 

De LSVb moedigt instellingen sterk aan om opleidingspagina’s te verbeteren 

door te vermelden hoe de studiekeuzecheck in zijn werk gaat (en dat het een 

recht voor studenten is) en indien er selectie plaatsvindt, op welke criteria 

getoetst wordt. Vooral deze informatie mist nogal eens.  

 

Tot slot 

Het JOB, het LAKS, de LSVb en het ISO zijn bezorgd rondom de nieuwe 

selectieprocedure en de bijbehorende informatievoorziening. Indien u 

misstanden over selectieprocedures en de informatievoorziening daaromtrent 

waarneemt, direct of indirect via scholieren, kunt u een melding maken op 

www.lsvb.nl/meldpunt-selectie.  

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de 

ondergetekenden. Daarnaast zijn wij benieuwd in hoeverre de in deze brief 

beschreven informatie voor u vernieuwend en relevant is.  

 

http://www.lsvb.nl/meldpunt-selectie
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Met vriendelijke groet, 

Roosmarijn Dam 
Penningmeester JOB en Portefeuillehouder Doorstroom 
info@jobmbo.nl  

Nadia Azimzadeh 
Algemeen Bestuurslid LAKS en Portefeuillehouder Doorstroom & LOB 
info@laks.nl  

Jerom van Geffen 
Secretaris LSVb en Portefeuillehouder Selectie & Studiekeuze 
lsvb@lsvb.nl   
 
Luc Nibbeling 
Bestuurslid ISO en Portefeuillehouder Toegankelijkheid, Aansluiting & 
Doorstroom 
iso@iso.nl  
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