
 
 

 

 

   
 

De Geneeskundestudent, Interfacultair Medisch Studentoverleg en O&O 

studentadviseurs pleiten voor aanpassing wetsvoorstel loting 

Als studentenvertegenwoordigers van alle geneeskundestudenten in Nederland vinden De 

Geneeskundestudent (DG), het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) en de O&O 

studentadviseurs het belangrijk dat de selectie van geneeskundestudenten leidt tot de juiste 

student op de juiste plek. De herinvoering van de loting verbetert de kansenongelijkheid en 

toegankelijkheid van de geneeskundeopleiding. Wij zijn echter van mening dat alleen de juiste 

combinatie van selectie en loting zal leiden tot een eerlijke en gelijkwaardige toelating. 

De voorgestelde wetswijziging van de WHW maakt het mogelijk om op basis van een kwalitatieve 

selectieronde1 aspirant-studenten direct toe te laten, maar op basis van diezelfde selectieronde 

mogen aspirant-studenten niet afgewezen worden. Wij zien graag de volgende toevoeging aan het 

wetsvoorstel: een kwalitatieve selectieronde waarbij de meest geschikte aspirant-studenten direct 

worden geselecteerd en de minst geschikte direct worden afgewezen. Voor de aspirant-studenten in 

de middengroep wordt loting toegepast om zo de overige plekken te verdelen. 

Nauwelijks onderscheid te maken in de middengroep 

Middels een kwalitatieve selectie wordt beoogd onderscheid te maken tussen geschikte en 

ongeschikte studenten. Bij de huidige selectiemethoden van de geneeskundeopleiding, zien we dat 

onderscheid maken inderdaad mogelijk is voor de lage versus hoge rangnummers. Het grootste 

gedeelte van de aspirant-studenten scoort echter vergelijkbaar en wordt dus even geschikt geacht om 

deel te nemen aan de opleiding. Hierdoor is het onderscheid tussen bijvoorbeeld rangnummer 600 en 

601 gebaseerd op een virtuele precisie, terwijl er in werkelijkheid geen verschil is2. Door loting in de 

middengroep wordt de transparantie van het selectieproces gewaarborgd en kunnen ongewenste 

neveneffecten van selectie, zoals zelfselectie of onbewuste benadeling van aspirant-studenten met 

een bepaalde culturele of sociaaleconomische achtergrond, worden tegengegaan.  

Het belang van selectie van studenten met lage rangnummers 

De toevoeging van loting aan het selectie-instrumentarium is van toegevoegde waarde voor de 

geneeskundestudie wanneer de mogelijkheid behouden blijft om ongeschikte studenten voorafgaand 

aan de loting, middels een kwalitatieve selectieronde, uit te selecteren. De geneeskundeopleiding is 

een kostbare opleiding voor de maatschappij en uitval van ongeschikte studenten is daarom 

ongewenst. Deze studenten zouden ook individueel tijd en geld bespaard kunnen worden door zich al 

eerder te richten op een opleiding die wél geschikt voor hen is. Het zou bovendien oneerlijk zijn voor 

de geschikte aspirant-studenten die door dit beleid hun kans om zich te ontwikkelen tot de arts van 

de toekomst mislopen. 

 

Over De Geneeskundestudent, Interfacultair Medisch Studentenoverleg en O&O studentadviseurs 

De Geneeskundestudent is een onafhankelijke belangenbehartiger voor geneeskundestudenten met 

ruim 15.000 leden. Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de federatie van beroepsverenigingen van (toekomstige) 

artsen. 

 
1 Een kwalitatieve selectieronde bestaat uit toetsen die het mogelijk maken om de geschiktheid van de aspirant-
student voor de opleiding te bepalen en of het de verwachting is dat hij/zij deze succesvol kan afronden. 
2 https://www.scienceguide.nl/2021/07/eerlijke-toelatingsprocedure-combineert-decentrale-selectie-en-loting/ 



 
 

 

 

   
 

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschap 

organisatie voor medische studenten. Het doel van het IMS is het bevorderen van de kwaliteit van het 

medisch onderwijs in Nederland, het behartigen van de belangen van geneeskundestudenten in 

Nederland en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen. 

De O&O-studentadviseurs adviseren de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) op het gebied van 

landelijk beleid aangaande de opleidingen Geneeskunde, opdat dit beleid zo goed mogelijk aansluit 

bij de student. 
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Mevrouw F.E. van de Zuidwind, coassistent 

Voorzitter De Geneeskundestudent 
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Voorzitter Interfacultair Medisch Studentenoverleg 

 

 

Mevrouw I.J.M. Maessen, coassistent 

Senior O&O-studentadviseur Nederlandse Federatie van UMC’s 


