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In zijn vergadering van 27 oktober jL heeft de Academische 
Raad zich beraden over het voorontwerp van Wet houdende 
verlenging en wijziging van de Machtigingswet inschrijving stu-
denten en de daarbij behorende conceptmomorie van toelich-
ting, welke stukken bij uw schrijven D.C.W./A.Z.W. 235.356 
d.d. 16 augustus jl. aan de raad werden toegezonden met het 
verzoek u het advies van de raad te doen toekomen, eventueel 
vergezeld van daarvan principieel afwijkende standpunten van 
de universiteiten en hogescholen. 

In zijn aan de Minister van onderwijs en wetenschappen ge-
richte brief A.R.-971, d.d. 3 mei 1973 heeft de Academische 
Raad er bij het uitbrengen van zijn advies inzake de door in-
stellingen van wetsontwerpen ingediende voorstellen tot beper-
king van de inschrijving van eerstejaarsstudenten voor een 
aantal studierichtingen voor het cursusjaar 1973/1974 reeds 
met de grootst mogelijke klem op aangedrongen „dat met 
spoed de nodige maatregelen worden getroffen zodanig dat het 
evenwicht tussen de vraag naar wetenschappelijk onderwijs en 
de onderwijscapaciteit wordt hersteld en derhalve verlenging 
van de Machtigingswet, die in 1974 expireert, niet meer nodig 
is". Het zou, zo werd verder gesteld, „voor de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs en daarmede voor de raad uiter-
mate moeilijk zijn, zo niet onuitvoerbaar blijken in de komen-
de jaren advies uit te brengen met betrekking tot de beperking 
van de toelating van eerstejaarsstudenten, indien de Regering 
niet tevoren heeft aangegeven op welke wijze zij zich voorstelt 
bedoeld evenwicht te bereiken". In de raad is met teleurstelling 
geconstateerd dat thans aan de raad wordt gevraagd advies uit 
te brengen over verlenging van de Machtigingswet, terwijl een 
beleidsnota van de Regering, waarin wordt aangegeven op 
welke wijze en op welke termijn zij zich voorstelt een ver-
mindering van de spanning tussen de vraag naar wetenschap-
pelijk onderwijs en de onderwijscapaciteit te bereiken, ont-
breekt. 

De raad wil er daarom eenstemmig en met de meeste na-
druk op aandringen, dat de Regering de toezegging doet, dat 
zij in de komende twee jaren een beleid zal ontwikkelen, dat 
gericht is op het verwezenlijken van haar doelstellingen met 
betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs en dat voorziet in een daarmede overeen-
stemmend dekkingsplan, waardoor de samenhang van toela-
tingsbeleid en beschikbaar te stellen middelen recht wordt ge-
daan< 

De raad is van mening dat voor het ontwikkelen van zulk 
een beleid door de Regering en het overleg daarover met de 
daarvoor in aanmerking komende organen een periode van 
twee jaar voldoende geacht moet worden. 

In de thans bestaande situatie, waarbij enerzijds de vraag 
naar wetenschappelijk onderwijs groter is dan de in een toene-
mend aantal studierichtingen van het wetsontwerp bestaande 
opnamecapaciteit en anderzijds de Regering zich nog niet heeft 

Aan de Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 
dr. G. Klein 

's-Gravenhage, 16 november 1973. 

uitgesproken over de politieke beslissing die zij wenst te 
nemen om een oplossing te vinden voor deze groeiende discre-
pantie, acht de raad het in meerderheid onvermijdelijk dat de 
betreffende Machtigingswet als noodmaatregel met twee jaren 
wordt verlengd. Een langere voortzetting van deze noodwetge-
ving is naar het oordeel van de raad in verband met de grote 
urgentie van een duidelijke politieke uitspraak van de Regering 
ter zake ongewenst en, gezien de eerder genoemde overwe-
gingen, onnodig. Ten einde de beleidsontwikkeling van de 
Regering ter zake te bevorderen beveelt de raad aan dat in 
het onderhavige wetsontwerp een bepaling wordt opgenomen 
waarbij de Regering wordt verplicht jaarlijks verslag uit te 
brengen over de stand van zaken met betrekking tot deze be-
leidsontwikkeling en de in dat verband reeds getroffen maat-
regelen. 

Voor wat betreft de in het voorontwerp opgenomen wijzi-
gingen van de Machtigingswet inschrijving studenten is de 
raad van mening, dat deze niet in alle opzichten tegemoet 
komen aan de problemen die bij de uitvoering van de thans ten 
aanzien van dit onderwerp vigerende wettelijke regeling ge-
rezen zijn, zowel voor de instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs als voor de betrokken studenten. 

Ten einde een zo adequaat mogelijke regeling tot stand te 
doen komen stelt de raad voor in de Machtigingswet met be-
trekking tot de volgende punten de daarbij aangeduide 
wijzigingen aan te brengen. 

De tot nu toe met de Machtigingswet opgedane ervaring 
heeft geleerd, dat de bestaande procedure voor de totstandko-
ming van numerus fixus wijziging behoeft. Het thans vigerende 
artikel 3 van deze wet zou in die zin gewijzigd moeten worden, 
dat deze procedure als volgt wordt: 

a. De instellingen dienen per studierichting een capaciteits-
berekening in bij de Academische Raad. Hierbij zij erop ge-
wezen dat deze bepaling voorshands slechts zou kunnen gelden 
voor die studierichtingen, die voor het betreffende studiejaar 
naar verwachting in aanmerking komen voor numerus fixus 
en/of de instelling van een plaatsingscommissie. 

b. De Academische Raad adviseert de Minister omtrent lan-
delijke beperking van de inschrijving voor elke studierichting 
ten aanzien waarvan door een of meer instellingen een voorstel 
daartoe wordt ingediend. 

c. De Minister neemt een beslissing omtrent het vaststellen 
van een landelijke numerus fixus per studierichting, die voor 
alle betrokken instellingen zal gelden, met dien verstande dat 
de Minister slechts een numerus fixus kan vaststellen voor die 
studierichtingen, waarvoor de raad dit geadviseerd heeft. 

De raad is van mening dat de hierboven aangegeven pro-
cedure niet alleen zal moeten worden toegepast voor de vast-
stelling van een numerus fixus, maar mutatis mutandis ook 
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zal moeten gelden voor de instelling van plaatsingscommis-
sies volgens artikel Ater en voor de toepassing van in-
schrijvingsbeperkingen volgens artikel Abis. Artikel Abis van 
het voorontwerp voorziet in de mogelijkheid ten aanzien van 
een studierichting, waarvoor op grond van artikel 3 van de wet 
in enig jaar een numerus fixus voor het eerste cursusjaar is in-
gesteld, eveneens de inschrijving voor het tweede en elk vol-
gend cursusjaar te beperken. Zoals reeds hierboven is vermeld 
is de Academische Raad van oordeel, dat voor de totstandko-
ming van een dergelijke beperking dezelfde procedure gevolgd 
zal moeten worden als bij numerus fixus volgens artikel 3 en 
deze beperldngen derhalve ook landelijk zullen moeten gelden. 

De raad is echter tevens van mening dat de mogelijkheid van 
inschrijvingsbeperking volgens artikel Abis ook zal moeten 
gelden voor studierichtingen, waarvoor met betrekking tot het 
eerste cursusjaar geen numerus fixus is vastgesteld, maar wel 
een plaatsingscommissie is ingesteld. Immers ook in deze ge-
vallen kan verandering van instelling door een aantal stu-
denten verstorend werken op de capaciteitsbenutting van de 
ontvangende faculteit. 

Artikel Abis behoort te gelden voor gevallen waarin wordt 
overgestapt naar een andere instelling met handhaving van de 
oorspronkelijk gekozen studierichting. Indien de overstappende 
studenten tevens van studierichting veranderen zullen zij als 
eerstejaarsstudenten beschouwd moeten worden. 

Bij toepassing van artikel Abis zullen uitzonderingen moeten 
gelden voor die studenten, die naar een andere instelling gaan 
in verband met specialisatie of voor het volgen van een kopop-
leiding. 

Ten slotte wordt met betrekking tot artikel Abis nog opge-
merkt dat het, ten einde misverstanden te voorkomen, wellicht 
juister lijkt om in het eerste lid van dit artikel (7de regel) tus-
sen de woorden „Onze Minister de" en „inschrijving" het 
woord „onbeperkte" in te voegen. 
- Met betrekking tot artikel Ater is de raad van oordeel, dat 
daarin moet worden bepaald, dat de leden van de plaatsings-
commissies door de Minister worden benoemd op voordracht 
van de colleges van bestuur van de betrokken instellingen en 
dat deze leden handelen in opdracht van hun college van be-
stuur. De zittingsduur van de leden van de plaatsingscommis-
sies zou gelijk moeten zijn aan de werkingsduur van de onder-
havige wet. 

Ten aanzien van de taakvervulling van de plaatsingscommis-
sies acht de raad openheid noodzakelijk. De raad beveelt aan, 
dat de procedures, de richtlijnen en de normen, volgens welke 
de plaatsingscommissies werken, zullen worden vastgesteld, 
nadat de Academische Raad daarover is gehoord, en dat de 
procedures, richtlijnen en normen openbaar worden gemaakt. 

Ten behoeve van de studenten dient, naar het oordeel van de 
raad, de mogelijkheid tot het in beroep gaan tegen beslissingen 
van de plaatsingscommissies in de wet te worden vastgelegd. 

De raad is tevens van mening, dat de op blz. 14 van de ont-
werp-memorie van toelichting aangeduide arbitragefunctie van 
de dagelijkse raad van de Academische Raad voor de gevallen, 
waarin de plaatsingscommissies niet met eenstemmigheid tot 
een beslissing omtrent de verdeling van de te plaatsen eerste-
jaarsstudenten kunnen komen, in de wet moet worden opge-
nomen. 
- De raad heeft overwogen, dat het problemen voor de instel-
lingen met zich mee brengt, indien personen zich laten 
inschrijven als toehoorder voor bepaalde practica of werkcoU 
leges van studierichtingen waarvoor een numerus fixus is vast-
gesteld en/of een plaatsingscommissie is ingesteld. Afhankelijk 
van het aantal van deze toehoorders kan hierdoor de on-
derwijscapaciteit van de betreffende studierichting in meer of 
mindere mate worden aangetast. De Academische Raad stelt 
voor in de wet een bepaling op te nemen inhoudende, dat toe-
hoorders, behoudens toestemming van het college van bestuur, 
geen practica, werkcolleges e.d. mogen volgen van een studie-

richting, waarvoor beperkingen gelden als bedoeld in de arti-
kelen 3 en Abis of waarvoor slechts een plaatsingscommissie is 
ingesteld. 

De raad is van oordeel dat meer duidelijkheid moet worden 
verkregen omtrent het begrip eerstejaarsstudent. Een student 
die zich voor het eerst voor een studierichting inschrijft dient 
in de zin van de onderhavige wet als eerstejaarsstudent be-
schouwd te worden, ook wanneer hij reeds een of meerdere 
jaren voor een andere studierichting stond ingeschreven. Een 
dergelijke student moet dus vallen onder de werking van de ar-
tikelen 3 en Ater en niet onder de werking van artikel Abis, zelfs 
indien hij op grond van studieresultaten in een andere studie-
richting aan het tweede of een volgend cursusjaar van de 
nieuw gekozen studierichting zal kunnen deelnemen. 

Uitzonderingen op de regel dat een student die zich voor het 
eerst voor een studierichting inschrijft als eerstejaarsstudent 
beschouwd dient te worden, zouden door de Kroon moeten 
worden vastgesteld, de Academische Raad gehoord. 

De raad acht het gewenst dat voor alle studierichtingen zo 
vroegtijdig mogelijk een inzicht wordt verkregen in de kans op 
overschrijding van de onderwijscapaciteit in het volgende stu-
diejaar. Hij wil daarom adviseren aan de vooraanmelding van 
eerstejaarsstudenten voor alle studierichtingen een wettelijke 
basis te geven waarbij 1 februari voorafgaand aan het betref-
fende studiejaar als sluitingsdatum zou moeten worden aange-
houden< 

Met betrekking tot de definitieve aanmelding stelt de raad 
het volgende voor: 

a. Voor studierichtingen waarvoor een numerus fixus zal 
gelden zal geen aanmelding meer kunnen plaatsvinden, nadat 
de minister de numerus fixus heeft vastgesteld. 

b. Voor studierichtingen waarvoor slechts een plaatsings-
commissie is ingesteld zal geen aanmelding meer kunnen 
plaatsvinden na 1 november van het studiejaar waarop de 
inschrijving betrekking heeft. 

Voor beide gevallen is uitzondering mogelijk indien de te 
late aanmelding met gegronde redenen kan worden verklaard, 
hetgeen door de centrale plaatsingscommissie moet worden be-
oordeeld. 

Naar het oordeel van de raad zijn de pogingen nog niet ge-
slaagd om te komen tot een verantwoorde selectieprocedure 
die toegepast kan worden voor die studierichtingen waarvoor 
numerus fixus is vastgesteld. Aangezien de tot dusver gehan-
teerde regeling - directe plaatsing van v.w.o.-abituriënten met 
een gemiddeld eindexamencijfer van 7i of hoger en loting 
voor de overige aangemelden - in hoge mate arbitrair wordt 
geacht, beveelt de raad aan integrale loting toe te passen. Aan 
de uitgeloten die zich in het op het jaar van uitloting volgende 
jaar opnieuw aanmelden, alsmede aan degenen die hun mili-
taire dienstplicht hebben vervuld dient naar het oordeel van de 
raad voorrang te worden verleend, dat wil zeggen dat zij 
zonder loting worden geplaatst. De raad is van mening, dat 
geen voorrang behoort te worden gegeven aan studenten die 
op basis van een overeenkomst met de overheid hun studie 
aanvangen. 

Ten slotte is de raad van mening, dat voor buitenlandse stu-
denten, voor excellerende v.w.o.-abituriënten en voor die ad-
spirant studenten waarvoor niet-plaatsing wegens bijzondere 
persoonlijke omstandigheden een zeer harde beslissing zal be-
tekenen, een beperkt aantal plaatsen moet worden gereser-
veerd. Gedacht wordt in dit verband aan ongeveer 3 pct.i van 
het beschikbare aantal studieplaatsen. 

De wnd. voorzitter van de De algemeen secretaris van de 
Academische Raad, Academische Raad, 

prof. dr. S. DRESDEN. drs. J. HAVIK. 
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BIJLAGE II 

ONDERWIJSRAAD 

's-Gravenhage, 14 december 1973. 

Aan de staatssecretaris van onderwijs 
en wetenschappen, 

In antwoord op uw hierboven vermeld schrijven heeft de 
Eerste Afdeling van de Onderwijsraad de eer u als volgt te be-
richten. 

Met de Academische Raad (advies d.d. 16 november 1973, 
A.R.-2587) betreurt de Afdeling het, dat het onvermijdelijk is 
gebleken, de werkingsduur van de Machtigingswet inschrijving 
studenten te verlengen. 

Gezien de richting, waarin de toestand zich met name op fi-
nancieel gebied ontwikkelt, acht zij bovendien de mogelijkheid 
zeer gering, dat vóór 31 augustus 1977 - de datum tot welke 
de geldingsduur van de wet thans zal worden verlengd - het 
evenwicht tussen de vraag en de opnamecapaciteit bij alle stu-
dierichtingen zal zijn hersteld. In stede van op een kortere pe-
riode van verlenging aan te dringen vraagt zij zich daarom 
zelfs af of het niet gewenst zal zijn een blijvende regeling te 
treffen voor een zo goed mogelijke verdeling van de beschik-
bare plaatsen onder de gegadigden. 

Voor wat betreft de wijze van verdeling geeft de afdeling 
boven de door de Academische Raad voorgestelde integrale lo-
ting de voorkeur aan uitbreiding van het recht op directe 
plaatsing van v.w.o.-abituriënten tot en met degenen die een 
gemiddeld eindexamencijfer van 7 of meer hebben behaald. Zo 
mogelijk ware daarbij dan uit te gaan van een gewogen gemid-
delde, reeds gememoreerd in haar advies d.d. 14 februari 
1973, OR 1/395 W.O., betreffende selectieprocedure bij toe-
passing in het cursusjaar 1973-1974 van de Machtigingswet 
inschrijving studenten (schrijven van de Minister d.d. 5 januari 
1973, DGW/AZW 230251 I) . 

Door deze verlaging van het voor directe toelating vereiste 
cijfergemiddelde wordt mede enige, door de afdeling toch wel 
gewenst geachte compensatie mogelijk van de bevoordeling 
van diegenen, die op grond van vervulde militaire dienstplicht 
directe toelating verwerven. 

Daarnaast zal een - zij het zeer beperkt - aantal plaatsen 
dienen te worden gereserveerd voor de rechtstreekse toelating 
van speciale categorieën. Hierbij ware bijvoorbeeld te denken 

aan studenten die wensen over te gaan naar een andere studie-
richting. 

De afdeling is van oordeel, dat degenen, die voor een be-
paald cursusjaar zijn uitgeloot, alleen voor het daarop volgend 
cursusjaar opnieuw aan de loting moeten kunnen deelnemen, 
dit ter voorkoming van een „stuwmeer" van gegadigden, dat 
bij andere regelingen zou kunnen ontstaan. 

Met betrekking tot het voorontwerp zelf merkt de afdeling 
nog het volgende op. 

Zij heeft tot haar genoegen geconstateerd, dat aan de plaat-
singscommissies nu een wettelijke basis zal worden gegeven. 
Evenwel is nog niet tegemoet gekomen aan de wens, tevens de 
mogelijkheid van beroep tegen de beslissingen van deze com-
missies in de wet vast te leggen. 

Voor het overige kan de afdeling zich wel met de voorge-
stelde aanvullingen en wijzigingen van de Machtigingswet ver-
enigen. Zij wil u evenwel in overweging geven, de instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs de vrijheid te laten, in zeer uit-
zonderlijke gevallen, binnen een vast te stellen marge, een 
aantal gegadigden boven de vastgestelde capaciteit toe te laten. 

In verband met de gevraagde spoed beperkt de afdeling zich 
ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen van de Academische 
Raad tot de opmerking, dat zij zich met diens voorstel tot 
wijziging van de procedure voor het vaststellen van een nu-
merus fixus kan verenigen. Hierdoor zijn met name ook geen 
moeilijkheden meer te vrezen als gevolg van eventuele nalatig-
heid van een bepaalde universiteits- of hogeschoolraad. Zij 
gaat tevens ermede akkoord, dat een zelfde procedure wordt 
toegepast met betrekking tot de instelling van plaatsingscom-
missies. 

Namens de Afdeling voornoemd, 
prof. dr. I. A. DIEPENHORST, voorzitter. 

mr. C. A. P. C. VAN ASSELDONK, tweede secretaris. 
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BIJLAGE III 

Uit het maandelijks informatieblad: „Overzicht van interna-
tionale universitaire samenwerking, uitgaande van de universi-
taire bureaus-buitenland en de Nuffic van oktober 1973" is 
het volgende overgenomen: 

Landen waar numeri clausi gelden: 
Niet in België. Voor alle vakken (met een enkele uitzonde-

ring): in Finland, Groot-Brittannië, Ierland en Turkije. Voor 
medicijnen: in negen Westeuropese landen. Daarnaast voor en-
kele vakken in enige landen; opvallend zijn de grote aantallen 
gesloten faculteiten in Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. 
Meestal geldt een numerus clausus voor alle universiteiten in 
een land; daarnaast kennen Denemarken, West-Duitsland, Ier-
land en Noorwegen beperkingen per universiteit. In de Bonds-
republiek, Cyprus, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië, 
Ierland en Zweden gelden in beginsel de beperkingen 
gelijkelijk voor binnen- en buitenlanders. Zwaardere beper-
kingen voor buitenlanders kennen Denemarken (medicijnen) 
en Nederland; Oostenrijk en Zwitserland laten slechts geringe 
aantallen buitenlanders toe, Italië legt aan alle buitenlanders 
dezelfde beperkingen op als zij in hun eigen land ondervinden. 
De, meestal in het bijzonder voor de toelating tot het eerste 
jaar getroffen, maatregelen werken op verschillende plaatsen 
ook in de verdere studiejaren door. 

Voor Duitsland was in 1971-1972 de verhouding tussen 
afwijzingen en toelatingen in de medicijnen 4 : 1 , tandheel-
kunde 6 : 1 , farmacie 8 : 1 ; Frankrijk neemt ongeveer 60 pet. 
der aanvragers op en door het examen na het eerste jaar vallen 
daar meer dan 50 pet. van de medische studenten voor het 
tweede jaar af; in 1971 heeft Groot-Brittannië 59 000 van de 
123 000 studiegegadigden toegelaten (2300 van de aange-
melde 9000 buitenlanders) en de buitenlanders daar vertegen-
woordigen 4 pet. van de „undergraduates", echter 25 pet. van 
de „graduates"; in Ierland is maar 1 op de 5 aangemelden toe-
gelaten; in Noorwegen zijn de verhoudingen tussen aantallen 
aangemelde en toegelaten studenten voor de medicijnen 
1555:245, voor de tandheelkunde 619:123, farmacie 
194 : 40, geestes-, sociale en natuurwetenschappen 1320 : 640; 
in Zweden ligt dat iets gunstiger; Zwitserland stelt zich sterk te 
weer tegen dreigende buitenlandse „invasies": in Basel werden 
er op 1360 medicijnen-studenten en 1500 aanvragen van bui-
tenlanders slechts 3 opgenomen, in Zürich waren er dat onder-
scheidenlijk 1820-3000-15; Turkije neemt 1/3 van de gega-
digden op en ook op Cyprus ligt dat niet gunstiger. 

Toelatingsvoorwaarden 

In de wijze waarop en de autoriteiten waardoor de regeling 
van aantallen, voorwaarden en procedure der toelating wordt 
getroffen en uitgevoerd, zijn er drie typen te onderkennen: het 
centralistische model (de Franse staat), het samenwerkings-
model (onderlinge regeling door universiteiten: West-Duits-
land en Turkije) en het model waarin de universiteiten auto-
noom haar bepalingen vaststellen (Groot-Brittannië, Ierland, 
Zwitserland). Meestal is het zo dat de staat de plaatsingsvoor-
waarden vastlegt en regels geeft voor de gedetailleerde uitvoe-

ring ervan door de universiteiten. Een numerus clausus kan op 
verschillende manieren worden geëffectueerd. Vaak wordt de 
selectie op de prestatie gebaseerd: minimum-cijfers op de eind-
examenlijst (Bondsrepubliek, Denemarken, Luxemburg, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Zweden, Zwitser-
land) , een additioneel examen of een (naast of in plaats van 
het eindexamen afgelegd) toelatingsexamen (voor bepaalde 
vakken). Wachtlijsten kent men in West-Duitsland, Finland en 
Nederland. Voor buitenlanders kennen sommige landen be-
paalde quota (vaak ook onderdeel van een „hardheids-
quotum"); sommige eisen de bijwoning van practica of nemen 
persoonlijke interviews af. Alle landen eisen van de buiten-
landers dat zij de landstaal voldoende beheersen. 

De toelatingsprocedure wordt in de meeste landen nationaal 
gecoördineerd. De Bondsrepubliek kent een centraal registra-
tiebureau: Finland is daar ook mee bezig; in Zweden gebeurt 
de selectie op het bureau van de „kanselier der Zweedse uni-
versiteiten". Daarentegen kiest elke Britse universiteit zelf de 
studenten uit die zij wil (administratief bijgestaan door de 
Universities Central Council of Admissions). Vaak wordt er al 
gebruik gemaakt van computers. In sommige landen wordt 
aangedrongen op schriftelijke standaardtests. 

Voorts geeft het „Overzicht" de volgende belangwekkende 
gegevens, ontleend aan een verslag over de in juni 1973 te 
Parijs gehouden OESO-conferentie over „Toekomstige struc-
turen van het post-secundair onderwijs". 

In praktisch alle 23 bij de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangesloten landen 
zien eindexaminandi van middelbare scholen hun diploma als 
toegangsbewijs voor de universiteiten. 

Het aantal gegadigden voor een wetenschappelijke studie 
overtreft echter de beschikbare plaatsen. Telden de OESO-
landen in 1960 6.7 min. studenten, in 1965 bedroeg het aantal 
10,4 min. en vijf jaar later 14,5 min. 

Het einddiploma van de middelbare school geldt veelal als 
selectiecriterium. Als men het aantal bezitters van zo'n di-
ploma vergelijkt met landgenoten uit dezelfde leeftijdscatego-
rie, dan blijkt dat in 1970 in de Bondsrepubliek 13 pet. het 
diploma op zak heeft; hiermee ligt de Bondsrepubliek voor op 
Turkije, Spanje, Nederland, Denemarken en Oostenrijk. In de 
Verenigde Staten bedraagt dit percentage 76,4, in Japan 73 (was 
in 1960 47,9 pet.) en in Zweden 58 (in 1960 19,2 pet.). Uit 
deze gegevens valt af te leiden dat in de Europese landen (met 
uitzondering van Zweden) de belangrijkste selectie al tijdens 
de middelbare school plaatsvindt. 

Het principe van de vrije toegang voor diplomabezitters tot 
de universiteiten heeft in alle landen geleid tot: overvolle uni-
versiteiten (gepaard gaande met een vermindering van de 
dienstverlening en een desorganisatie van het bestuur), onbe-
vredigende studiekeuze (toeloop naar nog vrij toegankelijke 
studierichtingen o.a.), toenemende selectie door het afvallen 
(meer dan de helft van de eerstejaars is na twee jaar van de 
universiteit verdwenen), ontbreken van de mogelijkheid om de 
ontwikkeling onder controle te houden en de personele en ma-
teriële behoeften van de universiteiten te plannen. 
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BIJLAGE IV 

Aan de Voorzitter van de Academische Raad 

6 november 1972. 

Voor de toepassing van de machtigingswet inschrijving stu-
denten heeft dit jaar een capaciteitsbepaling plaatsgevonden 
voor een aantal studierichtingen. Het uitgangspunt daartoe 
vormden de richtlijnen, in de ministeriële brief van 29 no-
vember 1971, DGW/AZW 214.039. Uit de ontvangen voor-
stellen en adviezen inzake vaststelling van toelatingsbeper-
kingen is onder meer gebleken dat deze richtlijnen aanleiding 
hebben gegeven tot uiteenlopende benaderingen van de nood-
zakelijke kwantificering van onderwijsprocessen. Daardoor is, 
zoals bekend, de beoordeling der voorstellen en de vaststelling 
der capaciteiten ten zeerste bemoeilijkt, mede doordat hun on-
derlinge vergelijkbaarheid - ook per studierichting - geenszins 
was verzekerd. 

In de veronderstelling, dat ook voor het studiejaar 1973/'74 
de toelating tot een of meer studierichtingen zal moeten 
worden beperkt, acht ik het van groot belang dat tijdig een ge-
meenschappelijk uitgangspunt wordt geformuleerd voor de 
noodzakelijke capaciteitsberekeningen. Dit dient betrekking te 
hebben op zowel de methode als de sleutels (normen) en de 
definitie der gegevens. 

Ten einde de bij de universiteiten en hogescholen tot dus-
verre opgedane ervaring en verworven inzichten hierbij in te 
schakelen, verzoek ik u een werkgroep in te stellen, die een 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot zoveel mogelijk 
uniforme uitgangspunten en methoden voor de capaciteitsbere-

keningen. Ik stel mij voor dat de resultaten van dit onderzoek 
de grondslag kunnen vormen voor de richtlijnen ter zake, die 
de minister krachtens artikel 4 van de machtigingswet 
inschrijving studenten vaststelt. Overigens zal daarbij ten aan-
zien van de aan onderwijs te besteden tijd door het weten-
schappelijk corps in beginsel dezelfde norm worden gekozen 
als in de brief van 21 november 1971, DGW/AZW 214.039, 
is vermeld. 

Gelet op de wettelijke termijn voor het indienen van voor-
stellen tot toelatingsbeperking, is het wenselijk dat bedoeld on-
derzoek op korte termijn plaatsvindt, en tevens dat de samen-
stelling van de werkgroep een zo goed mogelijk, wederkerig 
kontakt bevordert met hen die bij de instellingen van w.o. in 
eerste instantie belast worden met de capaciteitsberekeningen 
voor 1973. 

Voorts stel ik het op prijs indien een of twee van mijn mede-
werkers deel kunnen uitmaken van de werkgroep, omdat de dit 
jaar opgedane ervaring bij het voorbereiden van de ministe-
riële capaciteitsvaststelling kunnen worden ingebracht in het 
onderzoek. 

De Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

C. VAN VEEN. 
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BIJLAGE V 

WERKGROEP SELECTIE WERKGROEP SELECTIE 

Aan de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen 

's-Gravenhage, 12 juni 1973. 

Met de brief DGW/AZW 228.720 van 6 november 1972 
heeft de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen 
een werkgroep ingesteld om advies uit te brengen over de se-
lectiecriteria die zouden kunnen worden toegepast voor die 
studierichtingen waarin krachtens de Machtigingswet Inschrij-
ving Studenten een numerus fixus zou worden vastgesteld. Deze 
werkgroep is als volgt samengesteld: 

prof. dr. S. Wiegersma, voorzitter 
drs. J. de Bruijn 
prof. dr. A. D. de Groot 
prof. dr. R. A. de Noor 
mr. C. H. van Norden 
prof. dr. H. M. J. Scheffer 
drs. B. J. Westerhof 
dr. H. W. te Winkel, secretaris. 

Deze werkgroep heeft met haar brief van 3 januari 1973 
een eerste advies uitgebracht betreffende de selectiecriteria 
voor het studiejaar 1973-1974. Thans hebben wij de eer u een 
nader rapport aan te bieden betreffende de vragen op een iets 
langere termijn. 

Ten aanzien van de eenstemmigheid waarmee de werkgroep 
haar overwegingen en conclusies aanbiedt, moeten wij een 
zeker voorbehoud maken voor de heer Scheffer. Deze heeft in 
verband met verblijf in het buitenland niet aan de laatste twee 
besprekingen van de werkgroep kunnen deelnemen. In een 
eerder stadium van het overleg heeft de heer Scheffer te 
kennen gegeven, althans voor wat betreft de toelating tot de 
studierichting der tandheelkunde, geen waarde te hechten aan 
eindexamencijfers. Hij heeft zijn voorkeur uitgesproken voor 
een systeem van loting, waaraan allen die zich aanmelden 
zouden worden onderworpen. Deze voorkeur wordt door de an-
dere leden van de werkgroep niet gedeeld. 

Indien u over de inhoud van het rapport nader overleg met 
de werkgroep zoudt wensen zijn wij hiertoe gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
prof. dr. S. WIEGERSMA, voorzitter. 

dr. H. W. TE WINKEL, secretaris. 

1. Inleiding 
De werkgroep selectie in verband met de Machtigingswet 

inschrijving studenten heeft met haar brief van 3 januari 1973 
een eerste rapport aangeboden. Dit bevatte aanbevelingen met 
betrekking tot de selectiecriteria voor het cursusjaar 
1973-1974. In deze aanbevelingen hebben wij in belangrijke 
mate aansluiting gezocht bij de criteria die in het voorafgaande 
cursusjaar waren toegepast. Aan de werkgroep is de opdracht 
gegeven om zich ook te bezinnen op de selectiecriteria voor 
1974 en volgende jaren. Deze opdracht gaat uit van de veron-
derstelling dat de geldigheidsduur van de Machtigingswet 
inschrijving studenten zal moeten worden verlengd. Op de 
hieraan verbonden vragen willen wij in dit rapport ingaan. 

2. Probleemstelling 

De vragen rondom de selectie kunnen moeilijk worden los-
gemaakt van de ontwikkeling waarin het wetenschappelijk on-
derwijs zich thans bevindt. Problemen van onderwijscapaciteit 
en onderwijsprogramma, de herstructurering, de verhouding 
tot het hoger beroepsonderwijs en de invloed die van de situ-
atie op de arbeidsmarkt uitgaat, al deze problemen hangen met 
de selectie samen. Zij zijn echter reeds het onderwerp van 
studie in andere commissies en organen. Daarom willen wij 
volstaan met het vermelden van de samenhang. Onze taak 
spitsen wij toe op de selectiecriteria voor de toelating tot die 
studierichtingen waarvoor een numerus fixus geldt. Deze cri-
teria kunnen echter niet worden vastgesteld zonder dat een 
antwoord wordt gegeven op enkele principiële vragen. Deze 
betreffen vooral de beleidskeuze tussen: 

- het toekennen van een absoluut toelatingsrecht aan hen die 
voldoen aan de wettelijke toelatingsregelingen 

- het niet toekennen van een toelatingsrecht 
- het in de praktijk beperken van het toelatingsrecht. 

Op de keuze tussen deze uitgangspunten en de implicaties 
ervan gaan wij in par. 7 en 8 in. Tevens achten wij het noodza-
kelijk in dit verband op enkele structurele vraagstukken te 
wijzen. 

3. De noodzaak van selectie 
In studierichtingen waarin het deelnemen aan practica een 

belangrijk onderdeel van het programma vormt kan de discre-
pantie tussen de onderwijscapaciteit en de vraag van studenten 
het duidelijkst blijken. Het is dan ook in dergelijke studierich-
tingen dat de Machtigingswet inschrijving studenten tot nu toe 
is toegepast. Ook voor de komende jaren zal er rekening mee 
moeten worden gehouden dat in verschillende van deze studie-
richtingen de capaciteit bij de vraag ten achter zal blijven, im-
mers: 

a. de ervaring heeft geleerd dat het openen van nieuwe stu-
diemogelijkheden een lange aanloopperiode vraagt. 

Tussen het besluit om een nieuwe medische of tandheel-
kunde-faculteit te stichten en het opnemen van de eerste stu-
denten verlopen verscheidene jaren. Daarna is het aantal toe-
gelaten studenten nog gedurende jaren zeer beperkt. De lange 
aanloopperiode is niet alleen nodig vanwege de tijd die voor 
het ontwerpen, goedkeuren en construeren van de gebouwen 
vereist is, maar evenzeer ter voorziening in een goed gekwalifi-
ceerde docentenstaf; 

b. van de herstructurering van het wetenschappelijk on-
derwijs kan een verlichting van het capaciteitsprobleem 
worden verwacht, indien voor de grote meerderheid van de 
studenten een vierjarige cursusduur zal gelden. Wel zullen dan 
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eerst de herprogrammering en andere aanpassingen voldoende 
moeten hebben doorgewerkt d.w.z. dat de studentengeneraties 
die de oude regeling volgen de universiteit moeten hebben ver-
laten. Pas na enige jaren zal dit het geval kunnen zijn. 

De thans beschikbare gegevens wijzen, althans voor de stu-
dierichtingen met een numerus fixus, in het geheel niet op een 
afnemen van de vraag. Met name voor de medische studierich-
ting blijft het aantal aanmeldingen hoog. Verwezen wordt naar 
de cijfers in bijlage A. 

4. Acceptabiliteit van selectiemethoden 

In het eerste rapport hebben wij enige grondgedachten voor 
de selectiecriteria geformuleerd. Daarbij is aansluiting gezocht 
bij het rapport van prof. dr. A. D, de Groot „Selectie voor en 
in het hoger onderwijs, een probleemanalyse", met name hoofd-
stuk vijf van dat rapport. Vanwege het grote belang van deze 
grondgedachten willen wij ze in dit rapport herhalen. De selec-
tiecriteria zullen aan de volgende eisen moeten voldoen: 

a. aanvaardbaarheid voor alle betrokkenen: de overheid, de 
onderwijsinstellingen en de zich aanmeldende eerstejaarsstu-
denten; 

b. billijkheid in de zin van het geven van eerlijke kansen 
aan allen die zich aanmelden; 

c. een redelijke validiteit als voorspeller van prestaties in 
de studie waarvoor men zich aanmeldt; 

d. objectiviteit zodat zij een gelijke uitwerking hebben voor 
allen en een subjectieve beoordeling van geschikheid wordt uit-
gesloten; 

e. doelmatigheid in de zin dat een uniforme en ongecompli-
ceerde toepassing mogelijk is en dat over verschillende jaren 
niet onnodig regelingen behoeven te worden veranderd; 

ƒ. doorzichtigheid voor hen die zich aan de selectie moeten 
onderwerpen. 

Het kiezen van deze grondgedachten betekent - zoals wij 
ook in het eerste rapport hebben vermeld - dat wij een selectie 
op grond van sociale gegevens, van leeftijd, van schoolcijfers 
of het toepassen van psychologische tests afwijzen. 

5. Problematiek van de selectie 

Aan de beschouwingen over selectie zoals deze in dit rap-
port worden gehouden, liggen een aantal inzichten ten 
grondslag, ontleend aan de selectietheorie. Het lijkt nuttig deze 
in kort bestek uiteen te zetten, waarbij er naar gestreefd wordt 
de technisch terminologie tot een minimum te beperken. 

Vooraf nog een opmerking. De selectietheorie is gebaseerd 
op de veronderstelling van een open contract - of, in de termi-
nologie van het Selectierapport: het veldloopmodel. Dat wil 
zeggen, dat wordt aangenomen, dat het onmogelijk is om, 
zoals bij een selectievrij contract, bij het onderwijs de aandacht 
zo te verdelen over sterkere en zwakkere studenten, dat alle 
toegelatenen de eindstreep kunnen halen. Aangenomen wordt, 
dat er geen „slaaggarantie" kan worden gegeven aan alle toe-
gelatenen mits zij zich inspannen; anders uitgedrukt, dat onder 
de toegelatenen „ongeschikten" voorkomen - bij de gegeven 
stafbezetting, outillage en organisatie van de opleiding. Hierop 
moet vooraf uitdrukkelijk worden gewezen omdat het voor-
komen van „ongeschikten" onder de toegelatenen - die er niet 
„door te slepen zijn" - niét bij alle studierichtingen als iets 
vanzelfsprekends mag worden aangenomen. 

In het wetenschappelijk onderwijs geldt in elk geval in de 
eerste fase een veldloopmodel. In dit verband kan worden ge-
dacht aan de rol die de selectieve propedeuse speelt in het 
kader van de voorgestelde herstructurering van het weten-
schappelijk onderwijs. 

De algemene ervaring is dat voor de predictie van studiere-
sultaten in een onderwijssituatie waarvoor het veldloopmodel 
adequaat is, en wel met name voor de predictie van succes in 

wetenschappelijk onderwijs, een model kan worden gebruikt 
dat hierna wordt beschreven *). 

Selectie is steeds gebaseerd op een principe2). In deze para-
graaf zal de selectie op basis van geschiktheid ter sprake zijn. 
Daarbij wordt als begripsbepaling gebruikt dat wij iemand ge-
schikt noemen als deze bereid én in staat is een gegeven studie 
te voltooien. Zo beschouwd is geschiktheid een dichotoom 
kenmerk: iemand is wèl of niet geschikt voor de betreffende 
studie. Dit kan slechts aan het einde van de studie worden be-
oordeeld. Bij het begin van de studie kan men de geschiktheid 
opvatten als een continu variërende grootheid, lopend van zeer 
geschikt (zeer goede studieresultaten te verwachten, weinig 
kwetsbaar voor ongunstige studieomstandigheden) via margi-
nale geschiktheid (welslagen alleen bij aanzienlijke inspanning 
onder redelijk gunstige omstandigheden) naar zeer ongeschikt 
(onvoldoende resultaten te verwachten ook bij krachtige in-
spanning onder gunstige omstandigheden). Op basis van deze 
kwaliteit komen de feitelijke studieprestaties tot stand - uiter-
aard in interactie met de opleiding en de verdere levenssitu-
atie. Dit resulteert uiteindelijk in het zichtbare resultaat: het al 
of niet bereiken van een gesteld doel. 

Ons interesseert nu de vraag of dit resultaat voorspelbaar is 
aan de hand van gegevens, die vóór het begin van de studie be-
schikbaar zijn. Wij noemen deze gegevens predictoren. Over 
gegevens die in aanmerking komen om als predictor te worden 
gebruikt wordt elders in dit rapport gesproken. Hier behan-
delen wij het probleem in het algemeen, waarbij wij er wel van 
uitgaan dat het mogelijk is de gebruikte predictoren tot één 
grootheid te combineren die in een getalmaat wordt uitgedrukt 
(bijvoorbeeld het gemiddelde van een aantal eindexa-
mencijfers). 

Ook de studiegeschiktheid, die wij hier als continue vari-
abele opvatten, wordt in een getalmaat uitgedrukt. Hiervoor 
zijn statische methoden in gebruik. 

Voor de voorspelling zou een ideale situatie worden bereikt 
wanneer er een rechtlijnig verband tussen predictorwaarde en 
studiegeschiktheid zou bestaan, d.w.z. dat bij alle studenten 
met dezelfde predictorwaarde ook de studiegeschiktheid de-
zelfde zou zijn. Deze ideale situatie wordt weergegeven door 
de van linksonder naar rechtsboven verlopende rechte lijn in 
afbeelding 1. 

Als men in dat geval de grens tussen voldoende en onvol-
doende geschiktheid kent, kan op eenvoudige wijze uit de gra-
fiek de „kritische" predictorwaarde (A) worden gevonden. 
Alle studenten met een predictorwaarde hoger dan A hebben 
de voldoende geschiktheid; bij allen die een lagere waarde 
hebben is de geschiktheid onvoldoende. 
Studie 
geschikt' 
heid 

Afb.1 

voldoende 
onvoldoende 

predictorwaarde 

In werkelijkheid is de relatie veel gecompliceerder. Dezelfde 
predictorwaarde komt voor bij studenten met uiteenlopende 
geschiktheid. In sommige gevallen is in het geheel geen ver-
band aanwezig, d.w.z. dat gemiddelde en spreiding van de 
studiegeschiktheid steeds dezelfde zijn ongeacht de predictor-

l) Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het hier gaat om de selectie 
voorafgaande aan de intrede in het onderwijs en niet om de selectie 
binnen het onderwijs. De recente discussie over dit laatste vraagstuk 
naar aanleiding van het selectierapport blijft daarom buiten be-
schouwing. 
*) Wezenlijk wordt een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden 
van een institutionele selectie voor telkens één functie, waarbij de 
optimalisering van de slaagkansen als beslissend criterium geldt. 
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waarde. Zo is in het verleden ten aanzien van de rechtenstudie 
gevonden dat de eindexamencijfers voor de moderne en klas-
sieke talen geen voorspellende waarde hebben ten aanzien van 
het studieresultaat. In andere gevallen is er wel sprake van een 
verband, omdat studenten bij wie een hogere predictorwaarde 
wordt gevonden gemiddeld een betere studiegeschiktheid ver-
tonen dan studenten met een lagere predictorwaarde. Er is dan 
sprake van een statistisch verband. Een dergelijke relatie wordt 
geïllustreerd door afbeelding 2. 

Studie 
geschikt-
heid 

Afb. 2 

_JL voldoende 
onvoldoende 

Predictorwaarde 

De punten stellen individuen voor, ieder met hun eigen pre-
dictorwaarde en studiegeschiktheid. Hoewel de punten over 
het gehele veld verdeeld zijn, is de dichtheid het grootst in het 
centrum: gemiddelde waarden komen vaker voor dan extreme. 
Voorts is er een tendentie tot concentratie nabij een as die van 
links beneden naar rechts boven loopt, vergelijkbaar met de 
lijn van afbeelding 1. Uit de figuur blijkt daardoor dat van de-
genen met een hogere predictorwaarde relatief een groter 
aantal een voldoende studiegeschiktheid heeft, dan van de-
genen met een lage predictorwaarde.Deze samenhang wordt 
wel aangeduid als (positieve) correlatie. Men kan deze corre-
latie ook uitdrukken in een getal liggend tussen 0 (geen ver-
band) en 1 (volmaakt verband, als in afb. 1). In het voor-
beeld van afb. 2 is sprake van een zwakke correlatie (geschat 
circa 0.20). 

In de grafiek stelt iedere punt, zoals reeds gezegd, een indi-
viduele student met een eigen predictorwaarde en studiege-
schiktheid voor. Om dit beeld wat overzichtelijker te maken 
kan men een omlijning tekenen waarbinnen bijvoorbeeld circa 
90 pet. van alle studenten (in de betreffende studierichting) 
valt, terwijl de overigen zo gelijkmatig mogelijk rondom ver-
deeld zijn. Deze omlijning heeft in vele gevallen bij benadering 
de vorm van een ellips. Zie afb. 3. 

Studie 
geschikt-
heid 

Afb. 3 

Predictorwaarde 

Wat gebeurt er als we de kandidaten toelaten in volgorde van 
de hoogte van hun predictorwaarde? In dat geval moeten we 
de selectiegrens zodanig kiezen dat evenveel kandidaten 
worden toegelaten als er plaatsen zijn. Bij een aantal van P 
plaatsen en N kandidaten is de selectieverhouding P. Af-
beelding 4 geeft hiervan een illustratie. De kandidaten met een 
predictorwaarde boven de selectiegrens (de linker verticale 
stippellijn) worden toegelaten, de anderen afgewezen. 

Studie 
geschikt-
heid 

Aan de hand van deze afbeelding kan nu worden onderzocht 
welke consequenties het gebruik van de predictor voor selectie 
heeft. Duidelijk is dat er - anders dan bij afb. 1 - ditmaal 
geen predictorwaarde is die een scherpe differentiatie tussen 
„geschikten" en „ongeschikten" mogelijk maakt. 

Evenwel kunnen we uitgaan van de overweging dat er 
minder plaatsen beschikbaar zijn dan er aanmeldingen zijn. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Afb. 4 

1 
1/ 

/ l 
/ u i 
' i 

i 

1 
1 
1 
1 
1 / voldoende 

^r rv 
i 

onvoldoende 

* 
i 

Predictorwaarde 

selectiegrens topselectie 

In de figuur stelt veld I degenen voor die worden toegelaten 
en voldoende geschikt zijn, veld III degenen die worden afge-
wezen en onvoldoende geschikt zijn. Beide groepen zijn vol-
gens het selectieprincipe juist beoordeeld. Veld II omvat de-
genen die geschikt waren, maar afgewezen zijn, terwijl veld IV 
degenen omvat voor wie het omgekeerde geldt. Beide groepen 
zijn onjuist beoordeeld. 

We kunnen ons vervolgens afvragen welke de situatie zou 
zijn als er een groter c.q. een kleiner aantal plaatsen beschik-
baar is. 

Uit de figuur blijkt dat als de selectiegrens naar rechts 
wordt verschoven, d.w.z. dat een kleine groep wordt toegelaten 
door „scherpere selectie" groep IV kleiner wordt, maar groep 
II groter. Bij verschuiving van de selectiegrens naar links ge-
beurt het omgekeerde. De twee soorten fouten die wij kunnen 
maken zijn blijkbaar complementair. 

Te bedenken is bovendien dat in afbeelding 4 een geval ge-
tekend is, waarin de correlatie middelmatig is. Bij een zwakke 
correlatie zijn de aantallen fouten relatief veel groter. 

Wanneer gegadigden op predictieve gronden1) worden gese-
lecteerd voor de toelating tot een bepaalde opleiding, zullen er 
dus altijd gegadigden worden geweigerd - tenzij een zeer lage 
predictorwaarde wordt gekozen - die zich bij toelating als ge-
schikt zouden hebben bewezen. Hoe meer men dit tracht te 
voorkomen, des te meer ongeschikten zal men moeten toe-
laten; dat betekent ook: des te ondoelmatiger zullen de be-
schikbare middelen worden besteed. Individueel belang en 
doelmatig gebruik van middelen staan in dit opzicht met el-
kaar op gespannen voet. De keuze hiertussen is een politieke 
beslissing, die in Nederland voor het wetenschappelijk on-
derwijs is vastgelegd in de wettelijke regeling van de toelatings-
rechten tot de universitaire examens, die - dat vergete men 
niet - het dilemma niet volledig ten gunste van het individuele 
belang beslist. 

De principiële problematiek, die met het selectievraagstuk 
is verbonden, is daarom niet door de Machtigingswet gescha-
pen, maar wel duidelijker in de aandacht gekomen. 

Voor de toepassing van de Machtigingswet zijn uit het 
voorgaande de volgende conclusies te trekken: 

*) Deze redenering is niet op overeenkomstige wijze van toepassing 
op de selectieve propedeuse van het wetsontwerp herstructurering 
wetenschappelijk onderwijs. De selectieve propedeuse behoeft niet op 
predictieve argumenten te worden gebaseerd, mits zij niet wordt 
gebruikt voor een toelatingsbeperking met het oog op de beschikbare 
onderwijscapaciteit. 
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Als een beperking van de toelating tot een studierichting 
onvermijdelijk is, dan 
- neemt men het geringste aantal foute beslissingen bij het 
gebruik van zo valide mogelijke predictorcn, 
- komt men tot het doelmatigste gebruik van de beschikbare 
middelen bij het gebruik van dergelijke predictoren, 
- kan men als regel op basis van de predictorwaardc een top-
groep identificeren waarin slechts zeer weinig ongeschikten 
voorkomen. 

Van laatstgenoemde conclusie kan men gebruik maken 
door eerst de topgroep te selecteren. Zijn daarmee nog niet 
alle beschikbare plaatsen gevuld, dan kan men de overige 
eventueel door loting onder de andere gegadigden verdelen. 

Ter afsluiting van deze uiteenzetting willen wij nog be-
klemtoncn dat deze vooral beoogt duidelijk te maken dat een 
stellingname ten aanzien van het selectievraagstuk in de eer-
ste plaats een kwestie is van de keuze van uitgangspunt. Let 
men primair op het belang van het individu dan kan men ver-
dedigen dat het onjuist is iemand op grond van een ongun-
stige predictie in een selectieprocedure de toegang tot de stu-
die te ontzeggen, zolang er een — al is het nog zo kleine - kans 
bestaat dat hij de studie met succes voltooit. Is evenwel het 
aantal beschikbare plaatsen geringer dan het aantal gegadig-
den, dan zal er een keuze moeten worden gemaakt. In dat 
geval kunnen ook overwegingen van institutionele aard mee-
spreken. Daarvoor geldt dat het in de huidige tijd niet meer 
een kwestie is van al of niet „geloven" in de mogelijkheden 
daarvan. Er bestaat in vele gevallen door toepassing van top-
selectie een mogelijkheid om gebruik te maken van selectie-
middelen zonder dat daarbij grote aantallen fouten worden 
gemaakt, zelfs in gevallen waarin de voorspellende waarde 
van de beschikbare predictoren in termen van correlatie-
coëfficiënten gering is. Wel geldt dat naarmate de correlatie 
lager is de groep die men op grond van de predictoren kan 
preselecteren kleiner wordt. Aan de hand van beschikbare ge-
gevens kan het effect van de selectie ook kwantitatief worden 
doorgerekend. 

Echter moet één voorbehoud worden gemaakt. De valide-
ring van predictoren vergt veel tijd, omdat deze moet ge-
schieden in een longitudinale studie. De aanwezige infor-
matie heeft daarom steeds betrekking op studentengeneraties 
waarvan de meeste leden de universiteit reeds weer hebben 
verlaten. Zolang in de aard van het aanbod en in het niveau 
van de studie geen grote veranderingen optreden is de tijd-
vertraging geen bezwaar. Wordt aan deze voorwaarden niet 
voldaan dan zijn nieuwe validatiestudies nodig, wil men op 
verantwoorde wijze van predictoren gebruik maken. 

6. Selectie in enkele landen 

Alvorens op de selectiemethoden wordt ingegaan, wordt 
een globaal overzicht gegeven van de praktijk in enkele lan-
den. Deze zal natuurlijk moeten worden beoordeeld in het 
licht van de situatie en ontwikkeling die aan dat land eigen 
zijn. 

6.1. West-Duitsland 
Er bestaat een numerus fixus aan alle universiteiten voor 

de geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie 
en bouwkunde. Bovendien kennen verschillende universiteU 
ten een numerus fixus voor andere studierichtingen, maar 
deze gelden niet voor alle instellingen. 

De selectie geschiedt aan de hand van twee criteria: 
60 pet. van de beschikbare plaatsen wordt toegewezen op 

basis van eindexamencijfers, waarbij voor sommige studie-
richtingen een extra waarde wordt toegekend aan de cijfers 
voor bepaalde vakken. Over de toelating tot de overige 40 
pet. van de plaatsen wordt beslist op basis van de zgn. anciën-
niteit, dat is de tijdsduur die verstreken is sinds de kandidaat 

het einddiploma heeft behaald. Zij die het langst hebben 
moeten wachten, bij voorbeeld vanwege het vervullen van de 
militaire dienst, genieten voorrang. Ditzelfde is van toepas-
sing op hen die in vorige jaren zijn afgewezen. 

Van degenen die zich in 1969 voor de studie in de genees-
kunde aanmeldden kon 32 pet. worden geplaatst. 

6.2. Frankrijk 
Voorwaarde om tot de universitaire studie te worden toe-

gelaten is het behaald hebben van het baccalauréat. In de stu-
die der geneeskunde was reeds geruime tijd het examen aan 
het einde van het eerste cursusjaar een drempel die 45 a 50 
pet, van de studenten deed afvallen. Als gevolg van het te-
kort aan opleidingsplaatsen in de ziekenhuizen is bovendien 
een wachtlijstenstelsel ingevoerd voor hen die het algemene 
gedeelte van de studie, dat is de eerste cyclus van twee jaren, 
met goed resultaat hebben afgesloten. De ranglijst wordt op-
gemaakt volgens de examenresultaten en deze bepaalt in wel-
ke volgorde de studenten tot het praktijkgedeelte worden toe-
gelaten. 

6.3. Zweden 
Dit land bevindt zich in een overgangsfase door de intro-

ductie van een nieuw stelsel van middelbaar onderwijs. Het 
selectiesysteem is daarom voorlopig. Niet alleen voor de stu-
die in de geneeskunde maar voor verschillende andere, zoals 
de technologie, scheikunde, biologie en psychologie geldt een 
numerus fixus. 

De toelating tot de medische studie is centraal geregeld. Er 
is een quotasysteem, waarin drie categorieën worden onder-
scheiden, namelijk de abituriënten van het nieuwe middelbaar 
onderwijs, degenen die geslaagd zijn voor een soort toelatings-
examen voor universitair onderwijs volgens het oude onder-
wijsstelsel en ten derde degenen die niet aan deze formele 
eisen voldoen. Voor de beide eerstgenoemde categorieën zijn 
de examencijfers beslissend voor de toelating. De kandidaten 
van de derde categorie worden in het algemeen individueel 
op hun geschiktheid voor de studie beoordeeld. 

6.4. Engeland 
Elke universiteit stelt zelf de eisen voor toelating tot de ver-

schillende studierichtingen vast. Het „general certificate of 
education" is de basis voor de beoordeling. De kansen op toe-
lating worden bepaald door het aantal A en O-levels die de 
kandidaat heeft behaald voor de diverse vakken. Voorts spe-
len rapporten van directeuren van scholen een rol. Ook heeft 
in sommige gevallen een interview met de kandidaat plaats. 

6.5. Verenigde Staten 
Wat de studie in de geneeskunde betreft wijken de Vere-

nigde Staten van de Europese landen af doordat de toelating 
plaatsvindt op een iets latere leeftijd. De studenten voltooien 
namelijk eerst een college-opleiding. De diploma's van deze 
colleges vertonen grote onderlinge verschillen in niveau. 
Daarom wordt van degenen die de studie in de geneeskunde 
kiezen vrijwel steeds gevraagd zich te onderwerpen aan de 
voor het gehele land geldende Medical College Admissions 
Test. Deze test heeft betrekking op vier soorten vaardig-
heden: uitdrukkingsvaardigheid, kwantitatieve vaardigheid, 
algemene kennis en kennis der natuurwetenschappen. De ver-
schillende medische opleidingsinstituten bepalen zelf welke 
selectie-middelen zij willen toepassen. Zij kunnen daarbij ge-
bruik maken van de collegediploma's, de admission test of 
van andere middelen zoals rapporten van college-docenten. 

7. Uitgangspunten voor selectie 

Voor een verantwoorde selectiemethode in de situatie zo-
als deze zich in Nederland voordoet is het van wezenlijk be-
lang welk uitgangspunt wordt gekozen. Dit kiezen is een zaak 
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van onderwijsbeleid. Wij willen hieronder drie mogelijkheden 
noemen en de gevolgen hiervan nagaan. 

7.1. Absoluut toelatingsrecht 
Het absoluut toelatingsrecht houdt in dat allen die aan de 

wettelijke toelatingsregelingen voldoen het recht hebben op 
toelating tot de universitaire studie van hun voorkeur zij het 
misschien niet aan de instelling van hun voorkeur. 

Met handhaving van het absolute toelatingsrecht is alleen 
te verenigen een vertraging in de voortzetting of de aanvang 
van de studie, echter alleen een vertraging die de vrije studie-
keuze niet illusoir maakt. Een wachtlijstenstelsel tijdens of bij 
de aanvang van de studie is het instrument om een tijdelijk te 
grote toeloop te reguleren. Over de vraag wie meer of minder 
vertraging in zijn studie moet oplopen zal als regel het lot 
moeten beslissen. Voorts kan men rekening houden met de 
omstandigheden die een vertraging voor bepaalde studenten 
extra zwaar maken. Ten slotte kan men van mening zijn, dat 
voor bepaalde studieresultaten een beloning op haar plaats is 
in de vorm van een ongehinderde voortzetting van de studie. 

7.2. Geen toelatingsrecht 
De tweede mogelijkheid is dat behalve het diploma v.w.o. 

en andere door de wet aangewezen diploma's aanvullende 
voorwaarden worden gesteld voor de toelating tot het weten-
schappelijk onderwijs. Dit zou een herziening van de bestaan-
de onderwijswet geving betekenen en zeker niet stroken, dat 
moge uit par. 5 gebleken zijn, met een beleid gericht op ge-
lijke onderwijskansen voor (potentieel) gelijk geschikten. 
Van de andere kant moet worden opgemerkt, dat een abso-
luut toelatingsrecht tot nu toe alleen geldt voor het weten-
schappelijk onderwijs. Vrijwel alle speciale opleidingsinstitu-
ten en ook het hoger beroepsonderwijs 1) kennen een of an-
dere vorm van selectie naast het einddiploma van de vooraf-
gaande vorm van onderwijs. 

Als niet langer een toelatingsrecht geldt, moet uit gegadig-
den, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden pe-
selecteerd. Als men bij voorbaat weet, dat niet aan alle indi-
viduele belangen recht kan worden gedaan en dat niet alle ge-
schikten tot het door hen verlangde onderwijs kunnen wor-
den toegelaten, moet een beroep worden gedaan op selectie-
middelen. Het criterium voor de selectie moet zijn de ver-
onderstelde mate van geschiktheid, die wordt bepaald vol-
gens een procedure die voldoet aan de in par. 4 omschreven 
acceptabiliteitseisen. Uiteraard is de keuze van geschiktheid 
als criterium evenzeer afhankelijk van een waarde-oordeel 
als de keuze van alle andere criteria. Een argument voor deze 
keuze is, dat de voor het onderwijs beschikbare middelen op 
deze wijze het meest efficiënt gebruikt worden, dat wil zeg-
gen dat bij een bepaalde hoeveelheid middelen de opbrengst 
aan afgestudeerden het grootst is* 

7.3. Door de praktijk beperkt toelatingsrecht 

Het onder 7.2 behandelde toelatingsstelsel, hoewel in Oost-
europese staten regel en ook in Westeuropese landen voor-
komend, strookt niet met het overheersende maatschappe-
lijk-politieke denken in Nederland. Daarom mag worden 
aangenomen, dat in Nederland het absolute toelatingsrecht 
in de onderwijswetgeving in de afzienbare toekomst zal wor-
den gehandhaafd en zelfs zal worden uitgebreid als uitdruk-
king van een maatschappelijk principe en in de verwachting 
dat het binnen afzienbare tijd weer mogelijk zal zijn dit ab-
solute toelatingsrecht te honoreren. Als het echter in de ko-
mende jaren niet mogelijk blijkt iedere rechthebbende de stu-
die van zijn/haar voorkeur te laten volgen, ontstaat in de prak-
tijk een beperkt toelatingsrecht. Voor de betrokken indivi-
duen is alleen deze praktijk van belang. 

') Dit kan veranderen indien het voorontwerp van wet Ontwikkeling 
hoger onderwijs wordt aanvaard, mits voldoende studieplaatsen in 
het hoger beroepsonderwijs kunnen worden gerealiseerd. 

Als voor een aantal generaties van gegadigden de feitelijke 
onmogelijkheid ontstaat de studie van hun voorkeur te vol-
gen, dan is voor deze generaties de overgang naar een stelsel 
van geen toelatingsrecht met de daarbij behorende noodzaak 
van selectie een feit geworden. 

8. Noodzaak van een duidelijke keuze 

Het beleid van de overheid rond de Machtigingswet in-
schrijving studenten is niet duidelijk. Het ingediende wetsont-
werp vroeg om een geldigheidsduur van vijf jaar en impli-
ceerde daarmee dat de verantwoordelijke Minister van me-
ning was, dat voor een aantal generaties het absolute toela-
tingsrecht niet kon worden gehandhaafd. De volksvertegen-
woordiging beperkte de werking van de wet tot twee jaar. In-
dien de wet na afloop van deze periode niet zou worden ver-
lengd zouden slechts twee generaties rekening moeten nou-
den met een vertraging in de aanvang van hun studie. Bij deze 
situatie past ook de beslissing de in 1972 uitgelote studenten 
in 1973 vooorrang te verlenen. Uit billijkheidsoverwegingen 
zouden dan ook maatregelen op zijn plaats zijn ( bij voorbeeld 
in de Collegegeldwet) om de consequenties van de Machti-
gingswet voor de betreffende generaties te verzachten. In 
ieder geval zou bij deze situatie een wachtlijstenstelsel passen, 
waarbij de vertraging voornamelijk afhankelijk zou zijn ge-
steld van het lot. 

Wij zijn van oordeel dat er goede redenen zijn voor ernstige 
twijfel of de Machtigingswet inderdaad geen verlenging voor 
een langere periode zou behoeven. Daartoe wijzen wij op de 
volgende punten: 

8.1, De periode, nodig voor uitbreiding van de onderwijs-
capaciteit 

Reeds nu kan worden voorzien, dat voor studierichtingen 
als geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde de toc-
latingsbeperking een aantal jaren zal moeten worden ver-
legd. Enerzijds mag verwacht worden dat de vraag in de ko-
mende jaren de beschikbare onderwijscapaciteit aanzienlijk 
zal overtreffen en anderzijds zal deze onderwijscapaciteit niet 
binnen enkele jaren kunnen worden aangepast aan de vraag. 
Zelfs wanneer de nodige geldmiddelen beschikbaar zouden 
zijn vergen de noodzakelijke investeringen en de opbouw van 
een gekwalificeerd docentencorps tijd, zoals ook reeds in par. 
3 vermeld werd. 

8.2. Financiële aspecten 
De afgelopen jaren hebben een sterke toename te zien ge-

geven van de vraag naar wetenschappelijk onderwijs. Ver-
wacht mag worden dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. 
Het tegemoet komen aan deze vraag betekent hoge financiële 
lasten in de vorm van investeringskosten en exploitatiekosten. 
Hoever deze uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs 
kunnen gaan is afhankelijk van de prioriteiten die door de 
overheid bij het afwegen van de verschillende taken worden 
gesteld. Nu op vele terreinen van overheidsfinanciering de be-
schikbare middelen ver achterblijven bij de behoeften wordt 
een duidelijke vaststelling van prioriteiten op lange termijn 
noodzakelijk. 

In dit verband moet ook worden gewezen op de invloed die 
van een numerus fixus in een studierichting uit kan gaan op 
de vraag naar onderwijs in een andere studierichting. De over-
loop uit de studierichting waar de toelating is beperkt dreigt 
het onderwijs in verwante studierichtingen te ontwrichten. 
Als gevolg hiervan kan ook daar een numerus fixus noodza-
kelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de farmacie waarvoor 
thans een numerus fixus is gevraagd. 

9. Structurele vraagstukken in verband met selectie 

Voor de huidige en komende studentengeneraties kan 
slechts een adequaat toelatingsbeleid worden ontwikkeld als 
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de betreffende wetgeving is afgestemd op de te verwachten 
toelatingsmogelijkheden op langere termijn. Deze zijn mede 
afhankelijk van politieke beslissingen, Behalve de punten die 
in de vorige paragraaf werden genoemd willen wij de aan-
dacht vestigen op enkele structurele vraagstukken omdat zij 
rechtstreeks met het selectieprobleem in verband staan. Deze 
vraagstukken worden hier slechts in het kort aangeduid. 

9.1. De situatie op de arbeidsmarkt roept vragen op 
Ten aanzien van verschillende universitaire beroepsoplei-

dingen is het aan twijfel onderhevig of de vraag naar afge-
studeerden gelijke tred zal houden met het aanbod. Niet al-
leen zal een eventueel „overschot" aan academici een rol spe-
len bij de vaststelling van prioriteiten bij de overheidsfinan-
ciering, maar tevens zal de overheid de sociale en individuele 
problemen onder ogen moeten zien die uit een eventueel 
„overschot" kunnen voortvloeien. 

Indien de overheid uit haar financieringsproblemen en uit 
de situatie op de arbeidsmarkt de conclusie zou trekken, dat 
zij niet zonder meer de onderwijscapaciteit kan aanpassen bij 
de individuele vraag naar onderwijs, dan zal deze conclusie 
waarschijnlijk niet voor alle studierichtingen worden getrok-
ken. Zowel de uiteenlopende kosten van de studierichtingen 
als de uiteenlopende relatie tussen opleiding en beroepsuit-
oefening kunnen haar ertoe brengen een onderscheid tussen 
studierichtingen in dit opzicht te maken. 

9.2. Er zijn onvoldoende alternatieven in het tertiair on-
derwijs 

Het is duidelijk, dat een beslissing zoals onder 9.1 vermeld, 
moeilijk past bij een beleid dat gericht is op gelijke onder-
wijskansen voor iedereen. Daarom zullen nieuwe maatregelen 
nodig zijn om deze gelijkheid van kansen toch zoveel moge-
lijk te waarborgen. Aan hen die niet tot de door hen gewenste 
studierichtingen kunnen worden toegelaten zullen andere mo-
gelijkheden van tertiair onderwijs moeten worden aangebo-
den. Deze kunnen liggen op het terrein van het hoger beroeps-
onderwijs of van niet op specifieke beroepen gerichte vor-
men van teriair onderwijs. 

9.3. Twijfel ten aanzien van het onderwijssysteem 
De voorgaande problemen doen de vraag rijzen of het on-

derwij sstelsel zoals wij dit in Nederland kennen nog in vol-
doende mate past in de huidige situatie. De twijfel hierom-
trent heeft niet alleen betrekking op de verspilling die gelegen 
kan zijn in het uitbreiden van kostbare onderwij smogelijk-
heden, onafhankelijk van de vraag naar afgestudeerden. Zij 
komt evenzeer op indien het grote aantal studenten in ver-
schillende studierichtingen tot gevolg heeft dat het studie-
rendement uitermate laag blijft. Tevens moet het gevaar ge-
signaleerd worden dat de invoering van de selectieve prope-
deuse in het kader van de herstructurering wetenschappelijk 
onderwijs en een consilium transeundi naar het hoger be-
roepsonderwijs in laatstgenoemde vorm van onderwijs een 
capaciteitsprobleem zal doen ontstaan. 

9.4. Eindexamencijfers v.w.o. zijn niet meer geheel ver-
gelijkbaar 

De nieuwe v.w.o.-eindexamens zijn samengesteld uit een 
uniform schriftelijk gedeelte en een schoolonderzoek dat zich 
over het gehele laatste jaar uitstrekt. Uit hoofde van de be-
kende wetmatigheid van Posthumus moet worden verwacht dat 
de beoordeling bij het schoolonderzoek zal worden afgestemd 
op het gemiddelde niveau van de school. Verschillen tussen 
scholen komen dan in de beoordelingscijfers niet meer tot uit-
drukking. Het schriftelijk gedeelte bestaat thans nog slechts 
voor een deel van de vakken. De criteria voor de beoordeling 
van het niveau van de leerlingen bij het beëindigen van het 
v.w.o. zijn derhalve in veel ruimere mate in de handen van de 
school gelegd dan bij het v.h.m.o. het geval was. 

Deze nieuwe inrichting van de eindexamens krijgt een prak-
tische betekenis zodra de mogelijkheid wordt overwogen om 
het gemiddelde van de eindexamencijfers of de cijfers voor en-
kele vakken te gebruiken als selectiecriterium voor de toelating 
tot studierichtingen met een numerus fixus. Door de grotere 
invloed van de school op het eindexamen en op de toegekende 
cijfers wordt de vergelijkbaarheid van de eindexamencijfers 
aangetast. Daar studieprestaties het beste en waarschijnlijk het 
enige te verantwoorden selectiemiddel zijn, vloeit hieruit voort 
dat of het eindexamen als selectiemiddel moet plaats maken 
voor een toelatingsexamen, of de vergelijkbaarheid van de eind-
examencijfers moet worden gehandhaafd. Dit laatste zou mo-
gelijk zijn door uitsluitend gebruik te maken van het schrif-
telijk deel van het examen. 

10. Tijdstip van selectie 

De selectie voor toelating in de studierichting met een nu-
merus fixus behoeft niet per se bij de ingang van het eerste 
cursusjaar te geschieden. Het is eveneens denkbaar dat de se-
lectie die nodig is vanwege de beperkte capaciteit zou worden 
gecombineerd met de selectie op geschiktheid, die volgens het 
wetsontwerp herstructurering wetenschappelijk onderwijs aan 
het einde van het eerste jaar plaatsvindt. Het belangrijkste ar-
gument dat hiervoor zou kunnen worden aangevoerd is dat de 
studenten kunnen worden geselecteerd op grond van hun pres-
taties in de gekozen studierichting en niet in de voorafgaande 
onderwijsfase. Voor de uitwerking hiervan en de voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is wordt verwezen naar het rapport 
„Selectie voor en in het hoger onderwijs", (hoofdstuk 6). Te-
vens wijzen wij erop dat volgens de bedoeling van het wets-
ontwerp herstructurering wetenschappelijk onderwijs de prope-
deuse uitsluitend zal selecteren op geschiktheid voor de studie 
en niet tevens op grond van een beperkte capaciteit. Tegenover 
een selectie aan het eind van het eerste jaar staan enkele dui-
delijke nadelen: 

a. de bedoelde combinatie zou een extra druk op de eerste-
jaarsstudenten leggen; 

b. zij die wel geschikt zijn geoordeeld voor de gekozen 
studie maar voor wie geen plaats is, zullen extra teleurgesteld 
zijn in hun verwachtingen; zij zullen bovendien in geval van 
een andere studiekeuze een jaar hebben verloren; 

c. in sommige studierichtingen zullen de onderwijsfacilitei-
ten ook in de propedeutische fase onvoldoende zijn om volledig 
aan de vraag tegemoet te komen. 

De voorkeur van de werkgroep gaat uit naar een selectie 
met het oog op de numerus fixus, die geschiedt voor de aan-
vang van de studie. Dit staat uiteraard geheel los van de se-
lectie als bedoeld bij de selectieve propedeuse. 

11. Selectiemiddelen 

De keuze van de selectiemiddelen is in sterke mate afhan-
kelijk van de beleidsbeslissingen die genomen zullen worden 
ten aanzien van de hierboven genoemde uitgangspunten. 

Indien het absolute toelatingsrecht gehandhaafd wordt en bij 
onvoldoende capaciteit een wachtlijstensysteem wordt toege-
past is de loting het minst onbillijke middel om te bepalen in 
welke rangorde de a.s. eerstejaars tot de studie kunnen worden 
toegelaten. Volgens dit uitgangspunt wordt immers niemand 
die toelaatbaar is afgewezen, maar behoeft men hoogstens 
enige tijd te wachten. Dit kan slechts worden toegepast in een 
situatie waarin een achterstand in enkele jaren kan verdwijnen. 

De selectie wordt noodzakelijk indien het toelatingsrecht 
moet worden beperkt. Dan wordt er niet meer beslist over al 
of niet uitstel van de gekozen studie maar over al of niet toe-
laten waarbij een aantal kandidaten in het geheel niet de kans 
krijgt om in de gekozen richting te studeren. In die gevallen 
vragen enkele selectiemiddelen de aandacht. 
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11.1. Interviews en tests 

Dit middel wordt zoals hierboven bleek in het buitenland 
toegepast en het is ook in Nederland buiten het wetenschap-
pelijk onderwijs niet onbekend. In par. 4 hebben wij dit middel 
echter onaanvaardbaar genoemd omdat het in strijd is met de 
aldaar vermelde grondgedachten. 

11.2. Eindexamencijfers 

Deze geven een aanduiding van de prestaties van de kandi-
daat in de voorafgaande onderwijsfase. Over de voorspellende 
waarde van deze cijfers is in par. 5 reeds het een en ander op-
gemerkt. In onderzoekingen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is voor de onderzochte studierichtingen vrijwel steeds 
een positieve correlatie gevonden tussen de eindexamencijfers 
en het numeriek rendement. Dit is tevens in overeenstemming 
met de herhaalde bevindingen - ook internationaal - over cor-
relaties tussen studieprestaties in voorafgaand en daarop vol-
gend onderwijs. Wel moet er op gewezen worden dat aan-
zienlijke veranderingen in de aard van het aanbod en in het ni-
veau van de studie het noodzakelijk maken de verbanden 
voortdurend opnieuw te onderzoeken. Een andere moeilijkheid 
is ook reeds hiervoor gesignaleerd, namelijk dat alleen bij een 
uniforme beoordeling van het schriftelijk gedeelte van het eind-
examen de resultaten vergelijkbaar zijn. Het schoolonder-
zoek, dat mede de uitslag bepaalt, geeft aan de examinatoren 
in elke school een eigen stem bij het toekennen van de cijfers. 
Dit legt aan het gebruik maken van de eindexamencijfers als 
selectiemiddel beperkingen op. 

11.3. Speciale toetsen 
In de onderzoekingen van het CBS is niet alleen een corre-

latie gevonden tussen het gemiddelde van alle eindexa-
mencijfers met het numeriek rendement in sommige studierich-
tingen maar ook tussen de cijfers voor enkele relevant geachte 
vakken en het numeriek rendement in de daarmee correspon-
derende studierichtingen. Ten aanzien van de voorspellende 
waarde moet het hierboven gemaakte voorbehoud worden her-
haald. De onder 11.2 genoemde beperkingen die aan het ge-
bruiken van eindexamencijfers als selectiemiddel verbonden 
zijn kunnen worden ondervangen door in het eindexamen enige 
kritische onderdelen aan te wijzen, die voor de toelating tot 
bepaalde studierichtingen een bijzondere betekenis krijgen. 
Deze kritische onderdelen zouden voor elke studierichting, 
waarvoor een toelatingsselectie noodzakelijk is, afzonderlijk 
moeten worden vastgesteld. Deze onderdelen zullen dan voor 
alle eindexamens gelijk zijn en uniform worden beoordeeld. 

11.4. Loting 
Zoals reeds eerder tot uitdrukking werd gebracht wordt lo-

ting niet het geschikte selectiemiddel geacht bij een stelsel van 
beperkte toelating. Meer geschikten worden bij loting op de-
zelfde wijze behandeld als minder geschikten, aan gegadigden 
wordt invloed op eigen toekomst ontzegd, het doelmatig ge-
bruik van de onderwijsvoorzieningen wordt door loting niet ge-
diend en een - onder de gegeven omstandigheden maximale -
ontplooiing en benutting van wetenschappelijk talent wordt 
niet verkregen. 

Het is echter mogelijk, dat de nadelen van een selectie uit-
sluitend op grond van studieprestaties te groot worden geacht. 
Zulke nadelen zouden kunnen zijn: 
- een te grote examengerichtheid in het v.w.o. en een te 

eenzijdige belangstelling voor de eindexamenvakken c.q. 
voor enkele van deze vakken; 

- een te grote nadruk op de intellectuele talenten en onvol-
doende aandacht voor talenten en eigenschappen die voor 
de latere beroepsuitoefening evenzeer van belang zijn. 

In dat geval zou voor een tussenoplossing gekozen kunnen 
worden. Aan middelbare scholieren met meer dan gemiddelde 
studieprestaties zou zonder meer een recht op toelating kunnen 

worden gegeven. De overigen zouden om de resterende studie-
plaatsen kunnen loten. 

12. Selecterende instantie 
Een laatste vraag is aan wie de toepassing van de selectie 

wordt toevertrouwd. Indien het uitgangspunt is dat de gega-
digden naar volgorde van hun studieprestaties c.q. door loting 
moeten worden geselecteerd dan zal deze selectie het best cen-
traal kunnen worden georganiseerd. Een selectie door de in-
stellingen is alleen nodig en gewenst, indien en voor zover zij 
eigen criteria mogen en willen toepassen. 

Thans functioneren voor de daarvoor in aanmerking ko-
mende studierichtingen landelijke plaatsingscommissies. Te-
vens bestaan de Centrale Commissie Aanmelding en Plaatsing 
van a.s. eerstejaarsstudenten en het Centraal Bureau dat deel 
uitmaakt van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Deze zijn belast met de centrale aanmelding en met de organi-
satie van de toelating overeenkomstig de genomen beleidsbe-
slissingen. 

De centrale selectie schept de mogelijkheid van een uni-
forme procedure, die op allen op gelijke wijze van toepassing 
is. 

Dit geldt voor degenen die zich aanmelden maar ook voor 
de betrokken faculteiten. Binnen het kader van de vastgestelde 
selectiecriteria hebben de instellingen van wetenschappelijk on-
derwijs geen invloed op de toelating van de eerstejaars met uit-
zondering van de numerieke beperking. 

Dit systeem sluit aan bij het uitgangspunt dat de gegadigden 
gelijk moeten worden beoordeeld en is in dat geval ook het 
meest doelmatige systeem. 

Indien de toelating tot het wetenschappelijk onderwijs ook 
afhankelijk is van door de instellingen te kiezen criteria, zou 
een eerste selectie, met name op studieprestaties, centraal 
kunnen gebeuren, en een tweede selectie door de instellingen. 

Men zou dit kunnen verdedigen op grond van de overweging 
dat de instellingen van wetenschappelijk onderwijs een verant-
woordelijkheid op zich nemen ten opzichte van degenen die zij 
als eerstejaarsstudenten aanvaarden. Deze verantwoor-
delijkheid zal dan ook tot uitdrukking moeten komen in het 
onderwijsbeleid van de instelling. 

Men zou die verantwoordelijkheid van de instelling, zodra 
geen absoluut toelatingsrecht meer bestaat, zelfs voorop 
kunnen stellen en de beslissing over de selectie geheel aan de 
instellingen kunnen overlaten, zoals bij voorbeeld in de Ver-
enigde Staten en Groot-Brittannië gebeurt. 

Zulk een oplossing betekent echter, dat een gelijke behande-
ling van de gegadigden niet langer gewaarborgd is. Het zich 
aanmelden bij meer dan een instelling, hetgeen dan te ver-
wachten is, zal voorts tot praktische problemen leiden. Een op-
lossing in deze zin zou een ingrijpende verandering in het Ne-
derlandse onderwijssysteem betekenen. 

13. Samenvatting en advies 
Hierboven is er reeds op gewezen dat een billijk toelatings-

beleid slechts kan worden ontwikkeld, indien gekozen wordt 
voor een toelatingsstelsel dat in de praktijk ook kan worden 
waargemaakt. Uitstel van een keuze kan slechts leiden tot toe-
nemende moeilijkheden en onrechtvaardigheden. De keuze van 
het toelatingsstelsel hangt rechtstreeks samen met andere, 
structurele vraagstukken in het onderwijs. 

Het is niet de taak van de werkgroep op deze vragen in te 
gaan, maar de selectieproblematiek maakt het wel noodza-
kelijk ze te signaleren. 

De Machtigingswet inschrijving studenten heeft een zeer be-
perkte geldigheidsduur, in de veronderstelling dat het binnen 
enkele jaren mogelijk zal zijn iedereen die aan de wettelijke 
toelatingsregelingen voldoet, van zijn recht op toelating tot de 
universitaire studie van zijn keuze gebruik te doen maken. Wij 
menen in dit verband als samenvatting van het voorgaande er 
op te moeten wijzen dat 
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- de vraag naar wetenschappelijk onderwijs blijft toenemen en 
dat, ondanks enige verschuivingen tussen de studierich-
tingen, een verdere toename kan worden verwacht; 

- deze vraag niet slechts afkomstig is van houders van een 
v.w.o.-einddiploma, maar ook van abituriënten van het 
hoger beroepsonderwijs en dat ook het voorontwerp van wet 
ontwikkeling hoger onderwijs deze overgangsmogelijkheid 
open laat; 

- de opnamecapaciteit in verschillende studierichtingen, met 
name waar practica een essentieel onderdeel van de studie 
vormen, niet op korte termijn kan worden uitgebreid; 

- de overloop van de studierichtingen met een numerus fixus 
naar andere studierichtingen ook daar een capaciteitspro-
bleem zal doen ontstaan, c.q. de problemen zal vergroten; 

- een stuwmeer van wachtende aanstaande studenten een on-
rechtvaardigheid kan betekenen voor een nieuwe generatie 
van zich aanmeldende gegadigden; 

- er onvoldoende alternatieve onderwijsmogelijkheden in het 
hoger onderwijs beschikbaar zijn; 

- de van de invoering van de herstructurering van het weten-
schappelijk onderwijs verwachte financiële ruimte, indien 
deze besteed wordt voor capaciteitsuitbreiding, in mindering 
dreigt te komen van de aandacht voor het wetenschappelijk 
onderzoek en de opleiding daarvoor. 
Naar onze mening moet hieruit de conclusie worden ge-

trokken dat 
- het tegemoet komen aan de toenemende vraag naar weten-

schappelijk onderwijs niet kan worden opgelost in het kader 
van het bestaande onderwijssysteem; 

- een ad hoc-numerus fixus regeling en het van jaar tot jaar 
vaststellen van de studierichtingen waarop de toelatingsbe-
perking kan worden toegepast, onvoldoende zijn voor een 
institutioneel onderwijsbeleid. 

Omdat een billijk toelatingsbeleid aan deze structurele 
vragen niet voorbij kan gaan, dringen wij aan op een nadere 
bestudering van deze problemen. Wij rekenen het niet tot onze 
taak hierop dieper in te gaan. 

Wij beseffen dat voor de bedoelde structurele maatregelen 
thans de juridische basis ontbreekt en dat derhalve voor de 
korte termijn moet worden uitgegaan van een toelatingsrecht 
met een door de praktische situatie geboden beperking. Over-
eenkomstig onze opdracht willen wij daarom een concreet ad-
vies geven betreffende de selectiecriteria voor de toelating tot 
de studierichtingen met een numerus fixus voor de eerstvol-
gende jaren. 

Zoals hierboven is uiteengezet zijn er voldoende 
aanwijzingen om een zekere voorspellende waarde toe te 
kennen aan de studieprestaties in het voorafgaande onderwijs -
onder het genoemde voorbehoud. Bij deze aanwijzingen sluit 
ons advies aan. Voorts stellen wij aan de selectiecriteria de eis 
dat deze 

- voor alle gegadigden op gelijke wijze van toepassing kunnen 
zijn; 

- een subjectieve beïnvloeding uitsluiten; 
- niet tot gecompliceerde procedures leiden. 

Hiervan uitgaande komen wij tot het volgende advies voor 
de eerstvolgende jaren: 

a. Zij die goede studieresultaten in het v.w.o. hebben be-
haald moeten in elk geval tot de universitaire studie worden 
toegelaten. 

b. De studieresultaten worden uitgedrukt in de eindexa-
mencijfers, maar daarbij wordt in verband met de ver-
gelijkbaarheid slechts gebruik gemaakt van de cijfers voor het 
schriftelijk gedeelte. 

c. Om de criteria voor alle daarvoor in aanmerking ko-
mende studierichtingen van toepassing te doen zijn, wordt het 

gemiddelde van alle cijfers van het schriftelijk examen in aan-
merking genomen en wordt geen bijzondere aandacht ge-
schonken aan de cijfers voor bepaalde, voor de gewenste 
studie relevant geachte, vakken. 

d. Tussen allen die niet het vastgestelde gemiddelde cijfer 
voor het schriftelijk examen hebben behaald wordt geloot met 
het oog op de toelating tot de resterende studieplaatsen. 

Wat betreft de hoogte van het gemiddeld cijfer dat ten 
minste moet zijn behaald, gaan onze gedachten uit naar 7. Wij 
tenderen anderzijds naar het vaststellen van een grens op basis 
van een percentage van 20 a 25 pet. van de gegadigden dat di-
rect zou worden toegelaten. De numerieke consequenties van 
het vaststellen van een bepaald cijfer zouden wij nader willen 
onderzoeken, zodat het genoemde cijfer aan enig voorbehoud 
onderhevig is. Hierover zal nog een aanvullend advies worden 
uitgebracht. 

Ten slotte willen wij de aanbeveling aan het einde van ons 
eerste rapport herhalen om een klein percentage der beschik-
bare studieplaatsen te reserveren voor bijzondere gevallen. 
Blijkens de brief van minister Van Veen aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer van 22 februari 1973 is deze aanbeveling 
voor het cursusjaar 1973-1974 overgenomen. Wij menen dat 
ook voor de komende cursusjaren aan de faculteiten een ze-
kere ruimte moet worden gegeven voor het toelaten van hen 
die wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden door de 
uitloting ten zeerste zijn gedupeerd. 

BIJLAGE A 

Een prognose van de aantallen nieuwe gegadigden voor de 
geneeskunde en de tandheelkunde in de komende jaren kan 
slechts bij benadering worden gegeven. De feitelijke cijfers 
van de afgelopen jaren hebben voor deze studierichtingen 
vergeleken bij de verwachtingen van de commissie-Dalmulder 
van 1970 een aanzienlijke verhoging getoond. 

De hieronder vermelde cijfers duiden een orde van grootte 
en de verwachte tendens aan. Tevens geven zij een indruk 
van de numerieke gevolgen van het toepassen van een 
wachtlijstensystcem. 

Als capaciteit voor de cursusjaren 1973-1974 en volgende 
is - zo lang geen beslissing hierover is genomen — het door 
de Academische Raad geadviseerde aantal studieplaatsen over-
genomen. 

Cursusjaar Aantal 
nieuwe 
gegadigden 

Overloop van 
het vorig jaar 
bij toepassing 
van wacht-
lijsten 

Capaciteit Uitgeloot 

Geneeskunde 

1972-1973 2 7201) 1 690 1030 
1973-1974 ± 2 200 ± 800 1 695 ± 1305 
1974-1975 ± 2 300 ± 1000 1 695 ± 1 605 
1975-1976 ± 2 600 ± 1200 1 695 ± 2 105 

Tandheelkunde 

1972-1973 5531) 430 123 
1973-1974 ± 450 ± 100 430 ± 120 
1974-1975 ± 500 ± 100 430 ± 170 
1975-1976 ± 600 ± 140 430 ± 310 
1976-1977 ± 700 ± 250 430 ± 520 

') Oorspronkelijk aantal aanmeldingen geneeskunde 3263, waarvan 
543 zich om diverse redenen terugtrokken. Voor de tandheelkunde 
zijn deze cijfers resp. 807 en 254. 
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BIJLAGE VI 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 29 januari 1974. 

Overeenkomstig de destijds bij de behandeling van de 
Machtigingswet inschrijving studenten gedane toezegging, 
stel ik u hierbij mede namens de Minister van Landbouw en 
Visserij in kennis van mijn voornemen betreffende de toe te 
passen selectiecriteria voor het studiejaar 1974-1975. 

Bij brief van 22 februari 1973 DGW/AZW 231920 aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer en bij 'urief van 6 april 
1973 DGW/AZW 233149 aan de Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal heeft de toenmalige Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen de door hem te volgen selectie-
procedure in het kader van de Machtigingswet inschrijving 
studenten voor het studiejaar 1973-1974 uiteengezet (zit-
ting 1972/1973 - 12 274, nr. 1). 

Op 28 juni 1973 werd een numerus fixus vastgesteld voor 
de studierichtingen der geneeskunde, der tandheelkunde, der 
diergeneeskunde, der farmacie, der biologie, alsmede voor de 
studierichting lichamelijke opvoeding. 

De selectie voor deze studierichtingen vond, met uitzon-
dering van de nog in opbouwfase verkerende studie in de li-
chamelijke opvoeding waarvoor een afzonderlijke procedure 
nodig was, als volgt plaats: 

a. degenen, die voor het cursusjaar 1972-1973 waren 
uitgeloot voor een studierichting met numerus fixus en die 
zich voor het cursusjaar 1973-1974 voor dezelfde studierich-
ting hadden aangemeld, werden bij voorrang toegelaten. 

b. zij, die eon gemiddeld eindexamencijfer van een 71 of 
hoger hadden behaald voor een diploma, dat de vereiste exa-
menbevoegdheid geeft, werden eveneens direct toegelaten. 
Hoe dit gemiddelde cijfer berekend diende te worden, werd 
in de toelichting bij het inlichtingenformulier vermeld.; 

c. zij, die hun militaire dienstplicht volledig hadden ver-
vul d, werden rechtstreeks toegelaten. 

d. zowel voor Suriname als de Nederlandse Antillen wer-
den 12 plaatsen beschikbaar gesteld, naar eigen inzicht te 
verdelen over de studierichtingen, waarvoor een toelatings-
beperking zou worden afgekondigd. 

e. militaire contractanten werden direct toegelaten. 
ƒ. alle overige gegadigden dienden deel te nemen aan de 

loting voor de resterende plaatsen. 
g. drie procent van het totaal per numerus fixus studie-

richting beschikbare aantal plaatsen mocht worden toegewe-
zen aan licn, die bij de loting waren afgevallen, maar voor 
wie deze gedwongen afwijzing, op grond van zeer bijzondere 
indicaties, welhaast onoverkomelijke problemen met zich mee 
zou brengen (z.g. ,.hardheidsclausule"). In het kader van deze 
„regeling voor bijzondere gevallen" zouden ook politieke 
vluchtelingen alsmede studenten uit ontwikkelingslanden ge-
plaatst kunnen worden. 

Voor gegevens betreffende de toepassing van deze selectie-
procedure moge verwezen worden naar het jaarverslag van 
de Centrale Commissie Aanmelding en Plaatsing aanstaande 
eerstejaarsstudenten voor het studiejaar 1973-1974, dat zeer 
binnenkort aan de Voorzitters van de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal zal worden aangeboden. 

De Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, nr. 
355) vervalt op 31 augustus 1974, derhalve vóór de aanvang 

op 1 september aanstaande van het nieuwe studiejaar. Er zal 
spoedig een wetsontwerp worden ingediend ter verlenging 
en wijziging van de eerdergenoemde Machtigingswet., De aan-
melding van de aanstaande eerstejaarsstudenten en de voor-
bereiding van de plaatsing voor het studiejaar 1974-1975 
heeft derhalve plaats binnen de geldigheidsduur van de huidige 
wetgeving. Over de voortzetting van het beperken van de in-
schrijving van eerstejaarsstudenten en over de wijze waarop 
die beperking zal moeten plaatsvinden zal aan de hand van 
het in te dienen wetsontwerp en de daarbij behorende memo-
rie van toelichting een beslissing moeten worden genomen. 
Het ligt daarbij in het voornemen een andere wijze van se-
lectie voor komende studiejaren voor te stellen dan in de afge-
lopen jaren het geval is geweest. 

Inmiddels dient zo spoedig mogelijk zekerheid te ontstaan 
omtrent de selectieprocedure, die voor het studiejaar 1974-
1975 van toepassing zal zijn. Degenen die zich reeds sinds 
enige maanden voorbereiden op het eindexamen v.w.o. als-
mede met hen vergelijkbare categorieën personen hebben er 
recht op thans onverwijld te vernemen hoe de selectieproce-
dure voor het studiejaar 1974-1975 zal plaatsvinden. Het 
lopende schooljaar is reeds zover gevorderd dat ik het in het 
gegeven tijdsbestek redelijk acht op dit moment geen ander 
systeem voor te stellen dan voor de studiejaren 1972-1973 
en 1973-1974 is toegepast, evenwel met één belangrijke uit-
zondering, die reeds door minister Van Veen in zijn brief 
van 22 februari 1973 in uitzicht is gesteld. 

Voor het cursusjaar 1973-1974 is rechtstreekse toelating 
verleend aan hen die het voorgaande jaar waren uitgeloot 
en die zich opnieuw voor de betrokken studierichting aanmeld-
den. Een globale berekening van de te verwachten aantallen 
aanstaande eerstejaarsstudenten die zich voor de geneeskunde 
en de tandheelkunde zouden aanmelden in de komende jaren 
toont aan, dat een daaruit voortvloeiend wachtlijstensysteem 
binnen enkele jaren een „stuwmeer" zou doen ontstaan van 
een zodanige omvang dat een gehele nieuwe lichting op de 
wachtlijst zou moeten worden geplaatst. Ik ben van mening 
dat hierdoor de nieuwe lichtingen van hen die eindexamen 
hebben gedaan en zich voor een universitaire studie aanmel-
den al te zeer zouden worden benadeeld. Daarom acht ik het 
niet verantwoord aan hen die voor het cursusjaar 1973-1974 
zijn uitgeloot een rechtstreekse toelating tot de studierichting 
met een numerus fixus te verlenen. Zij zullen evenals de an-
deren, die niet aan de criteria van rechtstreekse toelating vol-
doen, moeten meeloten. 

Ten slotte wil ik voor de categorie dergenen die hun dienst-
pücht hebben vervuld, de restrictie invoeren, dat die vervul-
ling van de dienstplicht en de aanvang van de studie in het 
algemeen op elkaar moeten aansluiten om te voorkomen, dat 
zij, die lang geleden hun militaire dienstplicht hebben ver-
vuld, van deze voorrangsregeling gebruik kunnen maken. 
Alleen indien duidelijk is, dat de aanstaande studenten wegens 
hun militaire verplichtingen gedwongen zijn hun studie één 
of twee jaar uit te stellen, acht ik toepassing van deze voor-
rangsregeling gerechtvaardigd. 

De Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

G. KLEIN. 
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BIJLAGE VII 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 

Te uwer informatie zou ik u hierbij willen meedelen, dat ik 
in hoofdlijnen heb ingestemd met de procedure van centrale 
aanmelding en plaatsing van a.s. eerstejaarsstudenten voor het 
studiejaar 1974-1975, zoals deze door de Centrale Commissie 
Aanmelding en Plaatsing a.s. eerstejaarsstudenten ontworpen 
is. 

Degenen, die zich voor het komende studiejaar centraal 
moeten aanmelden zijn 

a. zij, die zich voor de eerste keer voor het eerste cursus-
jaar aan één van de Nederlandse universiteiten of hogescholen 
willen laten inschrijven; 

b. zij, die reeds aan een universiteit of hogeschool zijn of 
waren ingeschreven, maar van studierichting willen veranderen 
en in de nieuwe richting het programma van het eerste cursus-
jaar geheel of gedeeltelijk willen volgen; 

c. studenten, die in één van de studierichtingen, waarvoor 
een numerus fixus was vastgesteld, niet konden worden ge-
plaatst en het komende studiejaar weer in aanmerking wensen 
te komen voor een eerstejaarsstudie. 

De aanmeldingsprocedure van a.s. eerstejaarsstudenten voor 
het studiejaar 1974-1975 zal binnenkort een aanvang nemen. 
Als eerste stap zullen medio december 1973 aan alle scholen 
voor v.w.o. en de inschrijvingsbureaus van alle universiteiten 
en hogescholen vouwbladen worden toegezonden. Deze zullen 
vanaf 17 december 1973 eveneens aangevraagd kunnen 
worden bij het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing, 
Postbus 888 te Groningen (tel. 050-189666). In het vouwblad 
wordt een korte uiteenzetting van de aanmeldingsprocedure 
gegeven; met de hieraan bevestigde antwoordkaart kan de a.s. 
eerstejaarsstudent het aanmeldingsformulier bij het Centraal 
Bureau aanvragen. Met dit formulier dient de betrokkene zich 
vóór 1 februari 1974 bij dit bureau aan te melden. Begin april 
krijgen degenen, die zich tijdig hebben aangemeld een beves-
tiging, dat de door hen verstrekte gegevens zijn opgenomen in 
de administratie. 

Tussen 1 en 10 mei 1974 ontvangen de a.s. studenten het in-
lichtingenformulier. Uiterlijk 24 mei 1974 dient dit formulier 
door het CBAP te zijn terugontvangen. 

Nieuwe aanmeldingen voor studierichtingen met een nu-
merus fixus kunnen na 24 mei niet meer in behandeling 
worden genomen. De loting voor laatstgenoemde studierich-
tingen zal in de periode van 1-15 juni 1974 door een notaris 
worden verricht. 

In de maand juli ontvangen zij, die zich hebben aangemeld 
voor een studierichting met een plaatsingscommissie, hun 
plaatsingsbewijs. Degenen, die werden „uitgeloot" voor een 
studierichting met numerus fixus krijgen hiervan tevens be-
richt. 

Aan: 
1. de Minister van Landbouw en Visserij 
2. de Voorzitter van de Academische Raad 
3. de Onderwijsraad 
4. de Colleges van Bestuur van de instellingen van weten-

schappelijk onderwijs 
5. de Bureaus der Studentendekanen van de instellingen van 

wetenschappelijk onderwijs 
6. de Hoofden van de Inschrijvingsbureaus 
1. de Vereniging van Schooldekanen, Zilvermeeuwweg, Oegst-

geest 

's-Gravenhage, 14 november 1973. 

Het inlichtingenformulier verschijnt het komend jaar in drie-
voud. De plaatsingsopdracht wordt in een apart kader op dit 
formulier afgedrukt. Het CBAP behoudt het 3 e exemplaar ten 
behoeve van de administratie. De plaatsingscommissies ont-
vangen twee exemplaren. Nadat door deze commissies op het 
formulier is aangegeven aan welke instelling de betrokkene is 
geplaatst, retourneert de plaatsingscommissie het origineel 
(lste exemplaar) aan het CBAP. Het duplicaat (2de exem-
plaar) is bestemd voor de administratie van de plaatsingscom-
missie. 

Op het inlichtingenformulier kunnen de a.s. eerstejaarsstu-
denten hun keuze van universiteit of hogeschool motiveren. 
Met het inlichtingenformulier ontvangen zij een toelichting. In 
deze toelichting wordt onder meer aangegeven welke argu-
menten een rol kunnen spelen bij de toewijzing van een plaats 
aan een bepaalde instelling. 

Bij studierichtingen zonder numerus fixus of plaatsingscom-
missie zal het tweede exemplaar van het inlichtingenformulier 
ter beschikking gesteld worden van de centrale studentenadmi-
nistratie. Van hen die zich vóór 20 mei 1974 hebben aange-
meld zullen eveneens plaketiketten in tweevoud en een nomi-
natief overzicht per instelling per studierichting geleverd 
worden. 

Alle aanmeldingen van a.s. eerstejaarsstudenten - ook die 
voor studierichtingen zonder numerus fixus of plaatsingscom-
missie - moeten via het CBAP lopen. Dit bureau zal op deze 
wijze een betrouwbaar overzicht van het totaal aantal aanmel-
dingen verkrijgen. Tevens wordt er naar gestreefd door middel 
van de computer lijsten van alle door het CBAP geplaatste a.s. 
eerstejaarsstudenten per studierichting per instelling te laten 
afdrukken. Deze overzichten zouden voor de instellingen even-
eens van betekenis kunnen zijn. 

Het plaatsingsbewijs verschijnt het komend jaar in vier-
voud. Het 4de exemplaar is bestemd voor de administratie van 
het CBAP, het 3de exemplaar voor de administratie van het 
inschrijvingsbureau. Het lste en 2de exemplaar worden aan de 
a.s. eerstejaarsstudent gestuurd. Het lste exemplaar dient hij 
zelf te behouden. Het 2de exemplaar stuurt hij op naar het 
inschrijvingsbureau, waardoor hij te kennen geeft, dat hij van 
zijn plaatsingsbewijs gebruik wenst te maken en zich derhalve 
aan de hem toegewezen instelling wil laten inschrijven voor de 
op dit plaatsingsbewijs vermelde studierichting. Dit 2de exem-
plaar wordt door het inschrijvingsbureau geretourneerd aan 
het CBAP. Dit bureau zal op deze wijze sneller en beter te 
weten komen, wie geen gebruik wenst te maken van de hem 
toegezonden plaats. Zo snel mogelijk kunnen dan de openge-
vallen plaatsen aan andere gegadigden worden gegeven. Op 
deze wijze kan bevorderd worden, dat het grote aantal late 
plaatsingen drastisch verminderd wordt. 
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Ten slotte zou ik Uw aandacht erop willen vestigen, dat het 
CBAP met ingang van 1 januari 1974 gevestigd zal zijn te 
Groningen, Postbus 888, telefoon 050-189666. 

De Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

C. KLEIN. 


