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Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP-

PEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 30 november 1976 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
Krachtens artikel 4, tweede lid, van de Machtigingswet inschrijving stu-

denten dien ik, in het geval van overschrijding van de beschikbare onderwijs-
capaciteit, richtlijnen vast te stellen voor de wijze waarop de toelating tot 
het wetenschappelijk onderwijs wordt geregeld. 

Behoudens in nader door mij aan te wijzen gevallen behoort daarbij in elk 
geval het in de wet aangegeven stelsel van gewogen loting te worden toege-
past. 

Gezien de wenselijkheid de adspirant-studenten in een zo vroeg mogelijk 
stadium in te lichten over de te hanteren toelatingscriteria, deel ik u, mede 
namens de Minister van Landbouw en Visserij, mede dat voor het studiejaar 
1977/1978 de toelating als volgt zal worden geregeld. 

De regeling is grotendeels gelijk aan die voor het studiejaar 1976/1977. 

De aanstaande studenten worden in de volgende categorieën ingedeeld: 
a. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

groter dan of gelijk aan 8V2. 
b. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

kleiner dan 8V2 maar groter dan of gelijk aan 8. 
c. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

kleiner dan 8 maar groter dan of gelijk aan 7V2. 
d. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

kleiner dan 7Va maar groter dan of gelijk aan 7. 
e. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

kleiner dan 7 maar groter dan of gelijk aan 6V2. 
f. Bezitters van een vereist diploma met een gemiddeld eindexamencijfer 

kleiner dan 6V2. 
g. Degenen die wel de vereiste examenbevoegdheid bezitten, doch niet 

een op het wetenschappelijk onderwijs aansluitende opleiding hebben, dan 
wel niet in het bezit zijn van een vereist diploma, op grond waarvan een ge-
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middeld cijfer voor de behaalde resultaten kan worden vastgesteld zodanig 
dat het kan worden gebezigd bij het in deze brief aangegeven stelsel van ge-
wogen loting. 

Hieronder worden onder meer begrepen degenen, die op grond van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen aan een Ne-
derlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs wensen te worden toe-
gelaten tot een studierichting waarvoor een toelatingsbeperking is afgekon-
digd. 

h. Niet-Nederlanders die, op grond van het bepaalde in artikel 77, zesde 
lid, Wet w.o. en het daarop gebaseerde Koninklijk besluit van 8 april 1976, nr. 
61 (Stcrt. 103 d.d. 31 mei 1976), voor de eerste maal wensen te worden inge-
schreven voor het eerste cursusjaar van de studierichtingen geneeskunde, 
tandheelkunde of diergeneeskunde. 

Personen van Surinaamse nationaliteit zijn hier voorlopig niet onder be-
grepen. Deze a.s. studenten worden wat de toelating betreft tot studierich-
tingen, waarvoor een toelatingsbeperking geldt, op gelijke wijze behandeld 
als Nederlandse studenten. 

i. Door elk van de regeringen van Suriname en de Nederlandse Antillen 
uiterlijk 1 augustus 1977 aan te wijzen twaalf personen, door die regeringen 
te verdelen over de studierichtingen waarvoor een toelatingsbeperking zal 
worden afgekondigd. 

Men wordt slechts in één categorie ingedeeld en wel in die categorie die 
de grootste kans op inloting geeft, met de uitzondering dat personen waarop 
de omschrijving van categorie h van toepassing is, uitsluitend in categorie h 
worden ingedeeld. De toewijzing van de plaatsen zal daarbij als volgt ge-
schieden. Een bepaald percentage van het totaal aantal beschikbare plaat-
sen per studierichting waarvoor een numerus fixus geldt, zal wederom wor-
den gereserveerd voor de toepassing van de hardheidsclausule. Evenals 
voor het studiejaar 1976/1977 heb ik dit percentage bepaald op ten hoogste 
4. 

Ten einde een marge veilig te stellen voor de beschikkingen van de Com-
missie van Beroep aanmelding en plaatsing studenten, die o.m. belast is 
met de behandeling van bezwaarschriften tegen door de Centrale Commis-
sie Aanmelding en Plaatsing a.s. eerstejaarsstudenten genomen beslissin-
gen, is daarbij het beschikbare percentage voor de laatstgenoemde com-
missie ten hoogste 3. 

De categorie i wordt rechtstreeks toegelaten. 
De categorieën a t/m g nemen deel aan een ten overstaan van een notaris 

te houden loting, waarvoor het tijdstip nog nader zal worden bepaald. 

Na het toekennen van de lotnummers zal het totaal aantal vastgestelde plaat-
sen per numerus-fixus-studierichting - verminderd met het aantal voor de 
categorie h en i gereserveerde plaatsen, het aantal voor dat studiejaar in ef-
fectieve plaatsen om te zetten schaduwplaatsen en de voor toepassing van 
de hardheidsclausule gereserveerde plaatsen - op een zodanige wijze wor-
den verdeeld over de categorieën a t/m g dat voor het aantal beschikbare 
plaatsen gedeeld door het aantal gegadigden per categorie de volgende ver-
houdingen zullen gelden: 

a:b:c:d:e:f:g = 2,00 : 1,50 : 1,25 : 1,00 : 0,80 : 0,67 : 1,00 

Indien het aantal beschikbare plaatsen in één of meer categorieën groter is 
dan het aantal gegadigden in deze categorieën, zal (zullen) deze categorie-
(en) in haar geheel worden geplaatst. Voor de overige categorieën blijven de 
onderlinge verhoudingen tussen de quotiënten van het aantal beschikbare 
plaatsen en het aantal gegadigden per categorie gehandhaafd. Voor de uit-
werking van dit lotingsstelsel moge ik u verwijzen naar de twee bijlagen1. 

Degenen, die wegens militaire verplichtingen in het studiejaar 1977/1978 
niet kunnen gaan studeren, kunnen toch aan de selectieprocedure deelne-
men. 

1 Gedeponeerd op de bibliotheek, ter inzage 
van de leden. 
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In geval zij daarbij voor plaatsing in aanmerking komen, zal voor hen een 
plaats in de studierichting hunner keuze worden gereserveerd, die zij kun-
nen gebruiken in het studiejaar direct aansluitend op de beëindiging van 
hun militaire dienst. 

De toewijzing van plaatsen aan de tot categorie h behorende personen zal 
eveneens geschieden door middel van loting, indien het aantal aanvragen 
van de examenbevoegden onder hen het aantal voor hen beschikbaar te 
stellen plaatsen overtreft. 

Evenals voor het studiejaar 1976/1977 zullen daarbij de categorieën onder 
hen genoemd in mijn brief van 9 maart j l . DGWO/OWWO/AS/2/279.145 (ka-
merstuk 13 738, nr. 2) een verhoogde inlotingskans krijgen van 2 op 1. 

Ik ben voornemens het aantal voor deze categorie h voor het studiejaar 
1977/1978 beschikbaar te stellen plaatsen vast te stellen na ontvangst van 
het mij door de Academische Raad ex artikel 3ter, eerste lid van de Machti-
gingswet inschrijving studenten uiterlijk 1 april 1977 uit te brengen advies. 
Het ligt voorts in mijn voornemen door middel van strakke termijnstellingen 
het totaal aantal beschikbare plaatsen in een zo vroeg mogelijk stadium te 
bezetten. 

Afschrift van deze brief zend ik heden toe aan de Minister van Onderwijs 
en Volksontwikkeling van Suriname, de Minister van staatskundige struc-
tuur eilandgebieden en onderwijs van de Nederlandse Antillen, de ambassa-
deur van de Republiek Suriname, de gevolmachtigd Minister van de Neder-
landse Antillen, de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de 
Minister van Landbouw en Visserij, de voorzitter van de Academische Raad, 
de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Centrale Commis-
sie Aanmelding en Plaatsing a.s. eerstejaarsstudenten, de Colleges van Be-
stuur van de instellingen van wetenschappelijk onderwijs, de voorzitter van 
de Landelijke commissie voor de academische studievoorlichting en de Ne-
derlandse Vereniging van Schooldekanen. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
G. Klein 
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