
  

 

  

  

 

 

 

Utrecht, 13 februari 2020  

  

  

De Geneeskundestudent, LAD en KNMG pleiten voor herinvoering loting  
 
Geneeskundestudenten vinden dat het afschaffen van de centrale loting de studie geneeskunde 
minder toegankelijk heeft gemaakt. Uit een onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat 
scholieren al vanaf 14 of 15 jaar proberen hun selectiekansen te vergroten door onder andere dure 
cursussen te volgen. De Geneeskundestudent, de LAD en KNMG vinden dit onwenselijk en roepen 
Tweede Kamerleden op om op dinsdag 18 februari vóór een motie van D66 en CDA te stemmen 
om loting weer mogelijk te maken.  
 
De centrale loting werd destijds onder andere afgeschaft om te voorkomen dat de toelating louter 
zou worden gebaseerd op toeval, zonder dat naar de capaciteiten of motivatie van aankomende 
studenten wordt gekeken. Een logische gedachtegang vanuit het idee dat Nederland de best 
mogelijke zorg wil leveren, maar de crux is dat juist de eerlijkheid het nieuwe systeem nu parten 
speelt. Uit onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat de decentrale selectie, waarbij 
universiteiten zelf aankomende studenten kunnen selecteren, een aantal ongewenste neveneffecten 
heeft: 

• Bijna één op de vier eerstejaars geneeskundestudenten heeft een cursus gevolgd om de 
selectiekansen te vergroten (een vertienvoudiging in het volgen van cursussen ten opzichte van 
voor de afschaffing van loting). De kosten hiervan variëren van 150 tot enkele duizenden euro’s. 

• Daarnaast blijven steeds meer scholieren bewust in 5vwo zitten om zo in 6vwo een hoger 
eindgemiddelde te halen en daarmee de kans op toelating te vergroten. 

• Een derde van de huidige studenten heeft met het oog op de selectie bewust extracurriculaire 
activiteiten verricht, zoals vrijwilligerswerk. Niet iedere scholier kan hier echter tijd voor 
vrijmaken. 

 
Gevaar: geen diverse artsenpopulatie 
De Geneeskundestudent, de LAD en KNMG vinden deze neveneffecten dusdanig zorgelijk dat ze 
pleiten voor herinvoering van loting. Iedereen met een geschikte vooropleiding zou kans moeten 
maken om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde. Of decentrale selectie tot betere of 
slechtere artsen leidt, is niet bekend, maar gevaar van het huidige systeem is dat er geen diverse 
artsenpopulatie ontstaat. Het onderzoek van De Geneeskundestudent laat zien dat ook veel 
studenten die mening zijn toegedaan. De helft van hen vindt het huidige systeem oneerlijk en een 
kwart denkt dat de toelating tot de opleiding voor scholieren uit gezinnen met minder financiële 
middelen een drempel is. 
 
Motie 
Tijdens een debat over hoger onderwijs pleitte D66-kamerlid Paternotte voor de herinvoering van 
loting. Minister Van Engelshoven gaf aan loting weer in overweging te nemen. Kamerleden 

          
  



Paternotte (D66) en Van der Molen (CDA) brachten een motie in met een verzoek aan de regering 
een voorstel te doen voor het toevoegen van loting aan het instrumentarium voor selectie dat 
instellingen kunnen toepassen bij capaciteitsfixi. Deze motie wordt op dinsdag 18 februari in de 
Tweede Kamer in stemming gebracht.  

Over De Geneeskundestudent, LAD en KNMG 
De Geneeskundestudent is een onafhankelijke belangenbehartiger voor geneeskundestudenten met 
ruim 15.000 leden. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de 
werknemersorganisatie van ruim 35.000 (aankomende) artsen in dienstverband. Beide verenigingen 
zijn aangesloten bij de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst), de federatie van beroepsverenigingen van (toekomstige) artsen.  

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt voor meer informatie contact opnemen 
met Dieneke van Os, ambtelijk secretaris van De Geneeskundestudent: 
dieneke.vanos@degeneeskundestudent.nl of 088-13 44 145. 

Namens De Geneeskundestudent, LAD en KNMG 

Met vriendelijke groet,  

De heer A. Abdelmoumen, coassistent 

Voorzitter De Geneeskundestudent   

De heer R.A.C.L. Héman, arts M&G, bedrijfsarts  

Voorzitter KNMG   

Mevrouw dr. mr. S.J. Booij, neuroloog 

Voorzitter LAD  
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