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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende voorzieningen 
van tijdelijke aard inzake de regeling van de toelating tot het 
bijwonen van het onderwijs in de faculteiten der geneeskunde 
van de universiteiten. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het in verband 
met de beperkte opleidingscapaciteit van de faculteiten der ge-
neeskunde van de universiteiten noodzakelijk is voorzieningen 
te treffen, strekkende tot het onder bepaalde omstandigheden 
tijdelijk aanpassen van het aantal studenten in die faculteiten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. De faculteiten der geneeskunde van de Neder-
landse universiteiten stellen ieder in de studierichting der ge-
neeskunde een propedeutisch examen in, dat wordt afgenomen 
aan het einde van het eerste cursusjaar. 

Artikel 2. 1. Er is een commissie, die tot taak heeft ieder 
jaar met betrekking tot elke faculteit der geneeskunde aan 
Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen advies te 
geven ten aanzien van het aantal studenten aan wie in het 
eerstvolgende nieuwe studiejaar gelegenheid kan worden ge-
boden de praktische oefeningen en het overige onderwijs van 
het tweede cursusjaar volledig te volgen. Het advies wordt met 
redenen omkleed en vermeldt de door de in het derde lid ge-
noemde instanties terzake ingenomen standpunten. 

2. De commissie bestaat uit drie leden, de voorzitter daar-
onder begrepen, die door Ons worden benoemd, op voordracht 
van Onze voornoemde Minister. Wij kunnen op voordracht van 
Onze Minister tevens drie plaatsvervangende leden benoemen. 
Leden van het personeel van de faculteiten der geneeskunde 
komen niet in aanmerking voor benoeming tot lid of plaatsver-
vangend lid van de commissie. 

3. Alvorens advies uit te brengen, als in het eerste lid be-
doeld, hoort de commissie de faculteit der geneeskunde, de 
senaat en het college van curatoren van de desbetreffende uni-
versiteit. 

Artikel 3. Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
stelt binnen zestig dagen na ontvangst van het in het voorgaande 
artikel bedoelde advies, het in het eerste lid van dat artikel be-
doelde aantal vast. Zijn besluit wordt in geval van afwijking 
van het advies van de commissie met redenen omkleed. 

Artikel 4. Het in artikel 2 bedoelde advies en het in artikel 
3 bedoelde besluit worden in de Nederlandse Staatscourant 
openbaar gemaakt. 
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Artikel 5. 1. Indien het aantal van de studenten, die in 
enig jaar het propedeutisch examen met goed gevolg hebben 
afgelegd, het in artikel 3 bedoelde, voor dat jaar en voor de 
desbetreffende faculteit vastgestelde, aantal overtreft, bepaalt 
die faculteit aan de hand van de in cijfers uitgedrukte resul-
taten, die ieder van deze studenten bij het propedeutisch 
examen heeft behaald, wie van hen in de gelegenheid worden 
gesteld de praktische oefeningen en het overige onderwijs van 
het tweede cursusjaar in het eerstvolgende studiejaar volledig 
te volgen. Bij de plaatsing van studenten in het tweede cursus-
jaar wordt voorrang verleend aan de studenten die het prope-
deutisch examen met goed gevolg hebben afgelegd en hun 
eerste oefening als dienstplichtige in de Nederlandse krijgs-
macht hebben volbracht. Voor zover nodig kan over de toewij-
zing van de laatste beschikbare plaatsen aan geslaagden met 
gelijke examenresultaten door loting worden beslist. 

2. Diegenen van de in het eerste lid bedoelde studenten, die 
niet in de gelegenheid kunnen worden gesteld het onderwijs 
van het tweede cursusjaar in het eerstvolgende studiejaar vol-
ledig te volgen, worden, indien zij de wens daartoe vóór een 
door Onze Minister te bepalen tijdstip te kennen geven, in de 
gelegenheid gesteld dat onderwijs in het daarop volgende 
studiejaar alsnog te volgen. 

3. Het bepaalde in de voorgaande leden kan ten hoogste 
drie maal worden toegepast en wel in drie achtereenvolgende 
studiejaren. 

Artikel 6. Onze voornoemde Minister geeft voorschriften 
ter zake van de uitvoering van deze wet. Deze voorschriften 
worden in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

instellingen van wetenschappelijk onderwijs voorwaarde voor 
erkenning en bekostiging, waaraan ter waarborging van de 
deugdelijkheid van het onderwijs in de faculteit der genees-
kunde moet worden voldaan. 

Artikel 8. Het bepaalde in artikel 1 van deze wet is mede 
van toepassing op de Medische faculteit te Rotterdam. 

Artikel 9. Deze wet treedt in werking op de tweede dag na 
die van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst. Zij 
vervalt aan het einde van het laatste van de in artikel 5, derde 
lid, bedoelde drie studiejaren, doch uiterlijk op 31 augustus 
1974. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

Artikel 7. De naleving van de bij of krachtens deze wet ge-
geven regelen en voorschriften is voor wat betreft de bijzondere 

De Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, 


