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Geachte voorzitter,  
 

./. Ingevolge artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) vraag ik uw advies -per regeling- over de navolgende regelingen. 
 
- Facultaire regeling Selectie ACTA 2019-2020 
- Facultaire regeling Selectie Bachelor Geneeskunde AMC-UvA 2019-2020 
- Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychologie 
- Facultaire regeling Selectie Bachelor Biomedische wetenschappen  
- Facultaire regeling Selectie Bachelor Kunstmatige intelligentie 
-  Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychobiologie 
 
Het zijn allen regelingen betreffende de selectiecriteria en selectieprocedures, zoals bedoeld in artikel 
7.53, derde lid, WHW.  
 
De centrale loting voor de fixusopleidingen is vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. Vanaf dat 
studiejaar zijn onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het 
proces van decentrale selectie en plaatsing. De UvA hecht waarde aan een eerlijke, transparante en 
zorgvuldige selectieprocedure en heeft zich ten doel gesteld het selectieproces als zodanig ten uitvoer 
te brengen. Derhalve is in 2016 een werkgroep decentrale selectie ingesteld, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de fixusopleidingen, de Centrale Studentenadministratie, Student Services, 
Academische Zaken, de Centrale Studentenraad en Juridische Zaken. Voorts is een UvA-brede 
regeling opgesteld, waarin de regels die voor alle fixusopleidingen gelden zijn opgenomen. In die 
regeling was tevens bepaald dat de selectiecriteria en –procedure door de decaan van de faculteit, 
waartoe de opleiding behoort, zouden worden vastgesteld. In dat kader werden de facultaire 
regelingen ter advisering voorgelegd aan de desbetreffende facultaire studentenraden.                
 
Deze regeling is aan de hand van een uitspraak van het College van beroep voor het hoger onderwijs 
(Cbho 2017,086) reeds zodanig gewijzigd dat artikel 3, eerste lid, van de regeling in 
overeenstemming is gebracht met de uitspraak van het Cbho dat de bevoegdheid, om de 
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selectieprocedure en –criteria van de specifieke fixusopleidingen vast te stellen, uitsluitend bij het 
College ligt. In het verlengde hiervan heeft het Cbho onlangs bepaald dat hieruit tevens voortvloeit 
dat de medezeggenschap bij de Centrale Studentenraad ligt en dit niet -ook niet op advies van of in 

./. overleg met de CSR- kan worden overdragen aan de FSR-en (zie bijgevoegde uitspraak). Ter 
toelichting: in artikel 7.53, eerste lid, van de WHW is bepaald dat het instellingsbestuur per opleiding 
in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit het maximum aantal studenten kan vaststellen dat 
voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de desbetreffende 
opleiding. In het derde lid is onder meer bepaald dat het instellingsbestuur tijdig de kwalitatieve 
selectiecriteria en de selectieprocedure bekend maakt op grond waarvan de toelating zal plaatsvinden 
ingeval het aantal aspirant-studenten het maximum aantal, bedoeld in het eerste lid, zou overschrijden. 
In artikel 9.15 WHW zijn de bevoegdheden van de decaan vermeld. Artikel 7.53 WHW is, al dan niet 
bewust, in deze opsomming niet opgenomen. Het Cbho heeft zoals vermeld in een eerdere uitspraak 
voor een strikte uitleg van de wet gekozen en bepaald dat het vaststellen van de selectiecriteria en -
procedures een bevoegdheid is die uitsluitend toekomt aan het CvB. Uit deze bevoegdheid volgt dat de 
CSR, en niet de FSR-en, adviesrecht heeft op de regeling. In het verlengde hiervan heeft het Cbho in de 
betreffende uitspraak bepaald dat ook het adviesrecht met betrekking tot de facultaire regelingen 
betreffende fixusopleidingen toekomt aan de CSR en niet aan de FSR. Het voorleggen aan de FSR in 
plaats van de CSR leidde i.c. overigens niet tot plaatsing van de kandidaat, omdat de kandidaat niet was 
benadeeld, maar leidde wel tot een zodanig gebrek in de procedure dat sprake is van 
proceskostenveroordeling. Derhalve ziet het College zich thans genoodzaakt, anders dan conform de 
aanvankelijk in samenspraak met de CSR ingerichte procedure, uw raad om advies te vragen over de 
facultaire regelingen betreffende fixusopleidingen.  
 
Op uw verzoek zet ik hieronder per regeling uiteen in hoeverre aan de desbetreffende FSR reeds 
advies is gevraagd, dan wel wat de huidige stand van zaken daarin is.  
 
Facultaire regeling Selectie ACTA 2019-2020 
De FSR van ACTA heeft in het verleden positief geadviseerd over de regeling selectie bij ACTA. 
Twee ACTA studenten maken namens de Facultaire Studentenraad deel uit van de selectiecommissie. 
Zij zijn daarmee altijd volledig betrokken geweest bij de regeling voor de selectie. Ook de laatste 
aanpassing is aan hen voorgelegd.  
 
Facultaire regeling Selectie Bachelor Geneeskunde AMC-UvA 2019-2020 
De regeling was al aan de FSR voorgelegd en de voorzitter van de selectiecommissie heeft de regeling 
toegelicht aan de FSR, er is nog geen officieel standpunt ingenomen. De FSR meldt dit aan de CSR. 
 
Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychologie 
De regeling is eind maart ter advies aan de FSR FMG ’17-‘18 voorgelegd, waarop deze een negatief 
advies heeft uitgebracht. Met dit negatieve advies wil de FSR aangeven dat hij bezwaren heeft tegen de 
numerus fixus an sich; de FSR heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen de voorgelegde procedure en 
criteria. Dit heeft de FSR in een Overlegvergadering bevestigd en dit komt ook in de notulen te staan.  
(De FSR FMG ’16-’17 heeft positief geadviseerd op het invoeren van de NF bij psychologie. Op 
verzoek van de CSR is hierover destijds advies gevraagd aan de FSR.) 
 
Facultaire regelingen Selectie Bachelors Biomedische wetenschappen, Kunstmatige intelligentie, 
Psychobiologie 
De procedures zijn nog niet ter advisering aan de FSR voorgelegd. De FSR wordt op de hoogte 
gebracht van de wijziging in de procedure daarbij ontvangen zij ook de concepten zodat zij zich 
daarover een oordeel kunnen vormen. 
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Het college realiseert zich dat uw raad met deze adviesaanvraag met extra werkzaamheden wordt 
geconfronteerd op een laat moment in het studiejaar en dankt uw raad voor het thans getoonde 
begrip. Het college verzoekt u om op korte termijn te reageren, zodat aspirant-studenten spoedig 
geïnformeerd kunnen worden over de selectiecriteria en selectieprocedure voor het studiejaar 2019-
2020. 
  
Met vriendelijke groet,  
het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
 



 

Besluit 
 
 
 
 
 

 
 
 
Besluit 
 
Datum 

21 juni 2018 
Kenmerk 

2018-058273 
Onderwerp 
Facultaire regelingen en selectiecriteria en -procedures 
 
 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
 
 
gezien: 
• Facultaire regeling Selectie ACTA 2019-2020; 
• Facultaire regeling Selectie Bachelor Geneeskunde AMC-UvA 2019-2020; 
• Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychologie; 
• Facultaire regeling Selectie Bachelor Biomedische wetenschappen;  
• Facultaire regeling Selectie Bachelor Kunstmatige intelligentie; 
• Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychobiologie; 
 
overwegende: 
• dat de UvA-brede regeling m.b.t. de regels voor alle fixusopleidingen aan de hand van een 

uitspraak van het College van beroep voor het hoger onderwijs (Cbho 2017,086) reeds eerder 
zodanig gewijzigd is dat artikel 3, eerste lid, van de regeling in overeenstemming is gebracht met 
de uitspraak van het Cbho dat de bevoegdheid, om de selectieprocedure en –criteria van de 
specifieke fixusopleidingen vast te stellen, uitsluitend bij het College ligt, met adviesrecht voor 
de Centrale Studentenraad; 

• dat in het verlengde hiervan het Cbho in zijn uitspraak van 8 mei 2018 heeft bepaald dat ook het 
adviesrecht met betrekking tot de facultaire regelingen betreffende fixusopleidingen toekomt aan 
de CSR en niet aan de FSR-en; 

• dat derhalve het College zich thans genoodzaakt ziet, anders dan conform de aanvankelijk in 
samenspraak met de CSR ingerichte procedure, de CSR om advies te vragen over de facultaire 
regelingen betreffende fixusopleidingen; 

 
gelet op: 
• artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 

onderzoek (WHW); 
• artikel 7.53, eerste en derde lid, WHW; 
• uitspraak van het College van beroep voor het hoger onderwijs van 8 mei 2018; 
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BESLUIT: 
 

./. onder voorbehoud van het positieve advies van de Centrale Studentenraad de facultaire regelingen 
inzake selectieprocedure en –criteria van de specifieke fixusopleidingen 2019-2020 vast te stellen: 

a) Facultaire regeling Selectie ACTA 2019-2020; 
b) Facultaire regeling Selectie Bachelor Geneeskunde AMC-UvA 2019-2020; 
c) Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychologie; 
d) Facultaire regeling Selectie Bachelor Biomedische wetenschappen;  
e) Facultaire regeling Selectie Bachelor Kunstmatige intelligentie; 
f) Facultaire regeling Selectie Bachelor Psychobiologie. 

 
Het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
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Facultaire regeling Selectie ACTA 2019-2020 
Versie d.d.  24 mei  2018  Selectiecommissie ACTA 
 
Inleiding 
Door de minister is bepaald dat ingaande studiejaar 2017-2018 de loting afgeschaft is voor numerus 
fixus opleidingen. Hierbij mogen kandidaten zich voor de studie tandheelkunde slechts bij één 
opleiding tegelijk aanmelden. Wel mogen zij zich tegelijk voor nog één andere numerus fixus 
opleiding aanmelden, zoals geneeskunde.  
 
Beschikbare plaatsen 
Het aantal beschikbare plaatsen is79 bij de UvA (55%) en 65 bij de VU (45%). 
 
Toelatingseisen 
De criteria om mee te doen aan de selectie bij ACTA zijn dezelfde als de(nadere) vooropleidingseisen 
voor de studie tandheelkunde bij ACTA. Een kandidaat kan zich maximaal twee keer inschrijven voor 
de selectie bij ACTA, een keer via de UvA en een keer via de VU; de kandidaat moet zich uiterlijk 15 
januari 2019 aanmelden via Studielink. Om mee te doen met de selectie moeten kandidaten 
aannemelijk kunnen maken dat zij uiterlijk 15 juli 2019 aan de vooropleidingseisen kunnen voldoen. 
Bij uitzondering kan, op verzoek van de kandidaat, de datum van 31 augustus 2019 gehanteerd 
worden voor het voldoen aan deze eisen; dit verzoek moet uiterlijk 15 juli 2019 kenbaar worden 
gemaakt bij de desbetreffende  universiteit. 

 
Selectiecriteria 
1. Oriëntatie. Aantoonbare oriëntatie op zowel de studie tandheelkunde als het vakgebied wordt 

zwaar meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar onderstaande twee indicatoren: 
a. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het 

zogenaamde proefstuderen. Wanneer het voor iemand niet mogelijk of realistisch is om 
aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, kan de kandidaat uiterlijk op de laatste 
aanmelddatum voor het proefstuderen in overleg treden met de selectiecommissie van 
ACTA om te kijken of een oplossing gevonden kan worden. 

b. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de kandidaat wordt 
verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit 

meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de periode 1 januari 2016 – 2 februari 2019.  
2. Schoolcijfers. Van goede vwo-cijfers is aangetoond dat deze een indicator zijn van studiesucces in 

een (bio)medische opleiding. Dit wordt op de onderstaande wijze meegewogen. Bij kandidaten 
die al hun vwo diploma hebben tellen de eindexamencijfers; bij andere kandidaten wordt 
gekeken naar het overgangsrapport 5 – 6 vwo.  

a. Kandidaten met tenminste gemiddeld een 7½ voor de 6 verplichte vwo vakken 
(Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie) en aantoonbare 
motivatie krijgen de laagste rangnummers, wanneer zij ook aan de overige voorwaarden 
van de selectieprocedure voldoen 

b. Ook schoolcijfers lager dan 7½ zijn van belang. In de uiteindelijke selectie wordt het 
gemiddeld cijfer dan ook zwaar meegeteld. Iemand met gemiddeld een 7 heeft bij ACTA 
meer kans op een lager rangnummer dan de kandidaat met gemiddeld een 6.  

3. Curriculum Vitae. Hierbij wordt gekeken naar ondergenoemde extra-curriculaire criteria:  
a. Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin 
b. Bestuurlijke en organisatorische ervaring 
c. Bijzondere prestaties 
d. Motivatie, bovenop het onder punt 1b genoemde: 

i. Motivatiebrief, met daarin onderbouwing van de keuze om tandheelkunde te 
willen studeren en dat bij ACTA te willen doen. 
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ii. Frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk of 
vergelijkbare instelling, gerelateerd aan mondzorg. 

iii. Overige zaken die aantoonbaar motivatie aantonen voor het vakgebied 
tandheelkunde. 

4. Kwaliteit persoonlijk dossier. De hierboven genoemde punten 1 t/m 3 maken deel uit van het 
persoonlijk dossier. De algemene kwaliteit van het dossier wordt beoordeeld op onder 
genoemde punten: 

a. volledigheid 
b. taalgebruik 
c. kwaliteit bewijsstukken 

5. Relevante toetsen. Er wordt tijdens de toetsdag bij de kandidaten een aantal voor de studie en 
het vakgebied relevante toetsen afgenomen. Hierbij worden een of meerdere van onder 
genoemde vaardigheden getoetst: 

a. Het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit 
studiemateriaal, dat tussen 16 en 18 januari ter beschikking wordt gesteld, in een 
medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. 

b. Taalvaardigheid. 
c. Sociale intelligentie en communicatie. 
d. Cijfermatig inzicht 
e. Ruimtelijk inzicht 
f. Logisch redeneren 

 
 
Tijdschema 

- Uiterlijk 15 januari 2019: aanmelden via Studielink.  
- Uiterlijk 18 januari 2019:  alle kandidaten krijgen per e-mail  informatie over het inleveren 

van het persoonlijk dossier  en tevens een uitnodiging voor de deelname aan de toetsdag. 
Deze uitnodiging bevat tevens informatie hoe een kandidaat zich kan voorbereiden op de  
toetsdag.  

- Zaterdag 2 februari 2019: toetsdag en inleveren persoonlijk dossier. 
- 15 april 2019: uitslag selectie en rangnummers bekend. 

Rangnummers 
- UvA en VU. Voor de UvA is 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU 45%. Kandidaten 

melden zich aan  bij één van beide universiteiten. Ondanks dat er sprake is van één opleiding 
bij ACTA en één procedure voor de selectie, worden voor UvA en VU aparte lijsten met 
rangnummers opgesteld.  

- Route A en B. ACTA maakt een onderscheid tussen de zogenaamde Route A en Route B. De 
rangnummers worden zodanig vastgesteld dat 70% van de plaatsen naar route A kandidaten 
gaat en 30% naar route B kandidaten. 

- Route A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel 

aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2019 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de 

studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een 

HBO- of WO-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.  

- Route B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2019 aan de nadere 

vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen. 

 

 
 

- Groep I en II. Vervolgens worden voor het toekennen van de rangnummers de volgende 
twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een nummer krijgt en daarna groep II.   

I. Alle kandidaten die tenminste een 7 ½ als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor 
de 6 verplichte vakken  (NE, ENG, WI, BIO, NA, SCH). Deze kandidaten moeten 
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aantoonbare motivatie hebben, zowel voor het item oriëntatie op de studie 
tandheelkunde bij ACTA (gemeten als deelname aan proefstuderen bij ACTA) als het 
item oriëntatie op het vakgebied (gemeten als tenminste 1 dag meelopen in een 
tandartspraktijk).Voorts dienen de kandidaten te voldoen aan de overige 
voorwaarden van de selectieprocedure 

II. Alle overige kandidaten die meegedaan hebben aan de toetsdag.  
- Rangnummers. Alle kandidaten die zich tijdig bij Studielink hebben aangemeld, die aan de 

toetsdag op 2 februari 2019 hebben meegedaan en op die dag een dossier hebben ingediend 
krijgen een rangnummer. Kandidaten die zich wel hebben aangemeld, maar geen dossier 
hebben ingeleverd of niet meegedaan hebben met de toetsdag krijgen geen rangnummer en 
worden niet geselecteerd. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de scores op  
bovengenoemde selectiecriteria. 

Buitenlandse kandidaten 
- Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde methodiek 

beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat  niet mogelijk 
of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan wordt deze op verzoek in 
de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde 
omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. 

- Overige buitenlandse kandidaten. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de 
Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om 
aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze uiterlijk 18 januari 2019 een 
beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen te maken op 
dezelfde locatie als de kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Wanneer de 
kandidaat niet deelneemt aan de toetsdag, dan krijgt deze geen rangnummer. 

 
 
Bezwaar en beroep 
Dit valt juridisch gezien onder de respectievelijke universiteiten.  
Proefstuderen 

- Het proefstuderen omvat een oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, zowel voor 
het theoretische deel als het praktijkgerichte deel. 

- Maximaal 1 keer deelname is toegestaan; als iemand al eerder aan het proefstuderen bij 
ACTA heeft deelgenomen, dan kan diegene niet nog een keer deelnemen, dit vanwege de 
beschikbare capaciteit.  

- Iedereen die aannemelijk kan maken dat hij uiterlijk 15 juli 2019 kan voldoen aan de (nadere) 
vooropleidingsseisen voor de studie tandheelkunde krijgt de kans om hieraan deel te nemen. 

- Proefstuderen wordt in ieder geval georganiseerd in de periode oktober 2018 - januari 2019.  
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Selectie Bachelor Geneeskunde AMC-UvA  

Studiejaar 2019-2020 
 

De eisen waaraan selectie voor fixus opleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de Wet 

op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek  en de ‘Regeling aanmelding en 

toelating hoger onderwijs’ (Ratho). 

Tevens is van toepassing de ‘Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA’. 

 

Omdat studenten deel mogen nemen aan twee selectieprocedures (waarvan maximaal één 

geneeskunde) wordt iedere toetsronde op twee verschillende datums aangeboden, rekening 

houdend met de kans dat selectiedagen samenvallen met die van andere opleidingen. 

 

 

De algemene regels voor de selectie van Geneeskunde bij het AMC-UvA: 

- aanmelding voor de selectie dient te geschieden vóór 15 januari 2019 via Studielink   

- je mag je per jaar maar voor één selectie Geneeskunde aanmelden  

- je dient bij de aanmelding voor de selectie de Universiteit van Amsterdam als universiteit 

van eerste voorkeur op te geven  

- je mag maar éénmaal deelnemen aan de selectie van het AMC-UvA  

 

De volgende diploma’s geven toegang tot de selectie van het AMC-UvA:  
 VWO-diploma behaald in 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid  met 

natuurkunde of profiel Natuur en Techniek met biologie (uiterlijk behaald voor aanvang 

van het academisch studiejaar 2019-2020)  

 Ander VWO-profiel behaald in 2010 of later: een voldoende voor biologie, wiskunde 

A of B, natuurkunde en scheikunde is een vereiste. Je moet aanvullend examen doen als 

je (één van) deze vier vakken niet op VWO-niveau hebt gehaald. Deze deficiënties 

moeten vóór 15 juli 2019 zijn weggewerkt.  

 VWO-diploma behaald vóór 2010: Biologie 1+2, wiskunde B1 of A1,2, natuurkunde 1 

en scheikunde 1 moeten op VWO-niveau  zijn gehaald. Je moet aanvullend examen doen 

als je (één van) deze vier vakken niet op VWO-niveau hebt gehaald. Deze deficiënties 

moeten vóór 15 juli 2019 zijn weggewerkt.  

 VWO-oud: eindexamenpakket met 7 of meer vakken, met een voldoende voor 

scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde A of B. Je moet aanvullend examen doen 

als je (één van) deze vier vakken niet op VWO-niveau hebt gehaald. Deze deficiënties 

moeten vóór 15 juli 2019 zijn weggewerkt.  

 Diploma op HBO- of WO-niveau. Als er deficiënties zijn voor natuurkunde, 

scheikunde, wiskunde en/of biologie op VWO-niveau moeten die vóór 15 juli 2019 zijn 

weggewerkt.  

 Heb je een buitenlandse vooropleiding of ben je niet in het bezit van een van de 

bovenstaande diploma's, dan dienen jouw diploma’s beoordeeld te worden door het hoofd 

Centrale Studentenadministratie van de UvA om vast te stellen of met deze diploma’s 

toelating tot de opleiding mogelijk is.  

 

Deficiënties kunnen worden opgeheven door het halen van deelcertificaten op VWO-niveau of 

door het afleggen van tentamens die door de Centrale Commissies Voortentamen 

Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde van de VSNU worden afgenomen. 
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Selectiecriteria Je dient een door je opleiding gewaarmerkt overzicht van de laatst 

kwalificerende cijfers van de voorgaande opleiding te overleggen van de vakken wiskunde A 

of B, natuurkunde, scheikunde, biologie en Nederlands en Engels. Voor de meeste kandidaten 

zullen dat de overgangscijfers zijn voor deze vakken van 5 naar 6 VWO; voor degenen die al 

eerder eindexamen VWO behaald hebben, betreft het de eindexamencijfers. Voor kandidaten 

met een HBO-diploma en een HAVO-vooropleiding, betreft het de aanvullende examencijfers 

op VWO niveau of, als die (nog) niet behaald zijn, de HAVO eindexamen cijfers. Voor 

kandidaten met een buitenlandse vooropleiding zal gebruik gemaakt worden van resultaten 

voor de equivalente vakken .     

Het vermogen om je een substantiële hoeveelheid biomedische stof eigen te maken wordt als 

eerste getest. Hierbij wordt gekeken of je bestudering van schriftelijke, en via een video-

college, aangeboden stof kan inplannen in je studeerschema. Deze test is aan te merken als 

een studievaardigheden toets. Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die 

gemotiveerd zijn voor de opleiding en beschikken over goede studieplanningsvaardigheden. 

Het vermogen om VWO basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in 

een medisch-biologische context wordt als tweede getest.  Deze toets hoeft niet te worden 

voorbereid.  Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die beschikken over een sterk 

analytisch denkvermogen. 

Tenslotte zal bij toets 3 je gevraagd worden om schriftelijk te reflecteren op medisch-ethische 

vraagstukken. Hiermee wordt getest of je in staat bent om dilemma’s en/of vraagstukken in 

heldere taal te analyseren en te beargumenteren om aldus tot een gewogen oordeel te komen. 

 

De procedure:  
-  In de tweede helft van januari 2019 wordt je uitgenodigd voor deelname aan de 

selectieprocedure.  

- De eerste ronde vindt plaats in  maart 2019, de exacte data worden bekend gemaakt op de 

website van de opleiding.  

- Tenminste 10 dagen voor de toetsdatum -  wordt schriftelijke studiestof en/of een video-

college online beschikbaar gesteld. Je kunt dit materiaal thuis bestuderen. 

- Vervolgens kom je naar het AMC voor het maken van twee multiple choice toetsen en het 

schrijven van de medisch-ethische reflecties (toets 3). De toets 1 gaat over de inhoud van 

het verstrekte zelfstudiemateriaal. In toets 2 wordt getest of je natuurwetenschappelijke 

principes en basiskennis kunt toepassen in een medisch-biologische context. 

- O.b.v. de resultaten van toets 1 en  toets 2 worden maximaal 300 kandidaten met de beste 

toetsscore direct geplaatst.  Zij krijgen een rangnummer toegewezen dat leidt tot toelating.  

Van de kandidaten die niet direct worden geplaatst tot en met rangnummers 450 wordt het 

rangnummer bepaald o.b.v. de resultaten van toets 1, toets 2,  toets 3 en de laatst 

kwalificerende cijfers van de voorgaande opleiding.  Hierbij worden de score voor toets 3 

en de laatst kwalificerende cijfers van de voorgaande opleiding gebruikt om een nadere 

rangschikking aan te brengen in de klassen met dezelfde resultaten voor toets 1 en toets 2.  

De best scorende kandidaten uit deze groep worden toegelaten tot de opleiding tot het 

maximum van 350 kandidaten is bereikt. 

- De overige kandidaten krijgen een rangnummer toegewezen op basis van hun resultaten 

op toets 1 en toets 2.  

 

 

Tijdpad 

1 15 januari 2019 deadline aanmelden Studielink 

2 tweede helft januari   bevestiging deelname naar kandidaten (mail), aanvragen 

verzoeken extra tijd deadline xx februari 2019 en melden 

aanleveren overgangscijfers 5-6 VWO op datum toets 

3 Tweede helft februari uitnodiging toets versturen (mail) 
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4 Minimaal10 dagen voor de 

toetsen 

studiestof toets 1 online 

5 Maart toets 1 en 2 en  3, aanleveren 5 VWO cijfers 

6 Maart - nnb uitslagen bekend  

7    

8 April - nnb uitslag versturen aan kandidaten  
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Selectie Psychologie 
Procedure en selectiecriteria 2019-2020 

 
Voor het studiejaar 2019-2020 geldt voor de opleiding Psychologie een opleidingscapaciteit van 600 
eerstejaarsstudenten.  

 

1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Psychologie 
 

Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden 
toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie 
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed 
gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze 
centrale regeling geeft de bacheloropleiding Psychologie tot uiterlijk 15 augustus plaatsingsbewijzen 
af. 

 
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
van de opleiding Psychologie in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van OER deel A en de artikelen 3.1 en 
3.2 van OER deel B. Aanvullend wordt er een taal-eis gehanteerd, opgenomen in de OER deel B, 
artikel 3.3.   

 

2. Procedure voor de selectie Psychologie 2019-2020 
 

Doelgroep 
Alle aanmelders die zich uiterlijk op 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de opleiding 
Psychologie aan de UvA. Een kandidaat mag zich maximaal éénmaal aanmelden  voor de selectie 
Psychologie aan de UvA. 

 
Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn zo vormgegeven dat ze een zo goed mogelijke voorspeller van studiesucces 
zijn. In de selectieweek hebben we een aantal belangrijke onderdelen van de studie, 
informatieverwerking en zelfstudie, naar voren gehaald. De kandidaat volgt twee colleges (life of 
online), studeert een week zelf met behulp van literatuur en de digitale leeromgeving en doet een 
toets over beide onderwerpen. 
 
De onderwerpen voor zelfstudie en toetsing zijn: 

1. Onderzoeksmethoden en statistiek 

2. Psychologische theorie en (experimentele) toetsing  

De onderwerpen beslaan een deel van de vaardigheidsdoelen (onderzoeksvaardigheden) en een 
deel van de kennisdoelen (Inleiding in de Psychologie) en geven zo een volledig mogelijk beeld van 
de studie, omdat psychologische theorievorming en onderzoeksmethoden centraal staan in onze 
opleiding. Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden, zelfstandig kunnen 
werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken zullen hoog scoren op de 
combinatietoets.  
   
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om 
motivatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het 
meten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen. 
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Van de kandidaten wordt een flinke inspanning gevraagd van circa 20-25 uur aan zelfstudie om de 
toetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarmee is motivatie indirect medebepalend voor de 
kans op toelating. 

 
Selectieproces 
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april 
(bekendmaking uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet: 

a) Er zijn twee toetsdagen, de aanmelder kiest zelf een toetsdag.   
b) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het lesmateriaal online 

beschikbaar voor alle deelnemers via de digitale leeromgeving. 
c) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag worden op locatie hoorcolleges 

aangeboden met uitleg over de lesstof. Deze colleges zijn niet verplicht en worden ook 
online beschikbaar gesteld.  

d) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode van een week voor-
afgaand aan de toets en volgen desgewenst de hoorcolleges op locatie. Indicatieve 
zelfstudietijd bedraagt 20-25 uur.  

e) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders twee toetsen, waarmee cognitieve 
eigenschappen en studievaardigheid van de aanmelders worden getoetst.  

 

Ranking 
De gewogen gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aanmelder krijgt op 
de ranglijst. De uitnodiging van de kandidaten op de ranglijst wordt verzorgd door Studielink.  

 
Aanmelders niet in Nederland woonachtig 
Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich uiterlijk op 15 
januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de 
vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online af te nemen onder 
surveillance op afstand via ‘online proctoring’ (zie bijlage).  

 
Overige niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich uiterlijk op 15 januari in Studielink voor 
de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de vooropleidingseisen en voor wie de 
afstand van hun woonplaats tot de toetslocatie in Amsterdam verder is dan 300 kilometer worden 
in de gelegenheid gesteld de toets online af te nemen onder surveillance op afstand via ‘online 
proctoring’ (zie bijlage).  

 
Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites:   
http://www.uva.nl/programmas/bachelors/psychologie/toelating-en-inschrijven/toelating-en-
inschrijven.html?origin=QM8V0lIERF2uFhPGbux%2F2g  
 
http://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/psychology/application-and-admission/application-
and-admission.html 
 

  

Gewijzigde veldcode

http://www.uva.nl/programmas/bachelors/psychologie/toelating-en-inschrijven/toelating-en-inschrijven.html?origin=QM8V0lIERF2uFhPGbux%2F2g
http://www.uva.nl/programmas/bachelors/psychologie/toelating-en-inschrijven/toelating-en-inschrijven.html?origin=QM8V0lIERF2uFhPGbux%2F2g
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Bijlage selectieprocedure Psychologie 
 

Voorwaarden en tips voor het volgen van de online selectie toets voor de 
Bachelor Psychologie 2019 
 
Wanneer je online test volgt doe je thuis een toets waarbij je omgeving digital gesurveilleerd 
wordt. Die procedure wordt proctoring genoemd. Deze procedure wordt door een derde partij 
aangeboden.  
 

 Wanneer je je voor de online toets hebt aangemeld krijg je een email met instructies om 
je zelf voor te bereiden voor de procedure. Neem voor de daadwerkelijke toets de tijd 
om na te gaan of je gekozen toetslocatie aan alle voorwaarden voldoet. De voorbereiding 
op de procedure duurt ongeveer 30 minuten.  

 Voorwaarden voor het volgen van de online toets zijn: 
o Je moet de toets alleen en zonder onderbrekingen kunnen maken 
o Naast je computer/laptop mag je op de toetstafel alleen water en een potlood en een 

leeg velletje papier hebben 
o Voor aanvang van de toets geef je Proctor Exam toestemming voor toegang tot je 

computer 
o Voor aanvang van de toets toon je je identiteitsbewijs voor de webcam 
o Je computer/laptop heeft: 
 Google Chrome geïnstalleerd* (dat duurt ongeveer 5 tot 10 minuten) 
 Een goed werkende microfoon* 
 Goed werkende speakers* 
 Goede internetverbinding* 
 Een goed werkende webcam* 

 Het opgenomen videomateriaal en schermactiviteiten van je toetsafname zullen worden 
gecheckt op de punten van het protocol genoemd op de volgende pagina.  

 Met het volgen van de online toets stem je toe met de voorwaarden en het protocol 
genoemd in: dit document en de bevestiging die je in begin februari zult ontvangen.  

 In de digitale leeromgeving Canvas zal je onder andere: 
o De opgenomen colleges kunnen bekijken 
o Het zelfstudiemateriaal behorende bij de colleges kunnen vinden 
o Toetsvragen oefenen 

 
  

* Voor de selectieweek zal je instructies ontvangen over hoe je kunt checken of je computer en 
applicaties aan deze voorwaarden voldoen en kun je ook oefenen met de verschillende stappen.  
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Protocol voor de controle van de online toets 

Situatie Consequentie 

Internetproblemen op de computer 
van de aanmelder 

 

De internetverbinding is korte tijd 
verbroken (bijvoorbeeld minder dan 20 
seconden), één a twee keer per toets 

 

Geen 

De internetverbinding is korte tijd 
verbroken, drie of meer keer per toets 

 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

De internetverbinding is langere tijd 
verbroken (bijvoorbeeld 30 seconden 
of meer) 
 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

Problemen met geluid en video op de 
computer van de aanmelder 

 

Geluid en/of beeld stopt een kort 
moment één of twee keer per toets 
 

Geen 

Geluid en/of beeld stopt een kort 
moment drie of meer keer per toets 

 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

Geluid en/of beeld stopt een langer 
moment  
 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

Andere perso(o)n(en) in de 
toetsomgeving 

 

Iemand komt de toetsomgeving binnen 
en gaat snel weer weg (bijvoorbeeld 
binnen 5 seconden) 
 

Geen 
 

Iemand komt de toetsomgeving binnen 
en blijft langer aanwezig 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

Er is een ander persoon aanwezig in de 
toetsomgeving bij de aanvang van de 
toets  
 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

De aanmelder praat of heeft op een 
andere manier contact met een andere 
persoon, al dan niet zichtbaar en er 
wordt meer gezegd dan iets als ‘ga snel 
weg, ik neem een toets af’ en de 
andere persoon reageert met iets als 
‘oké, sorry’ 

 

De toets kan 
ongeldig worden 
verklaard 

Aanmelders zichtbaarheid  

De aanmelder loopt weg van de 
computer en is niet meer zichtbaar 

De toets zal 
waarschijnlijk 
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(bijvoorbeeld om naar het toilet te 
gaan) 
 

ongeldig worden 
verklaard 

Niet toelaatbare objecten aanwezig in 
de toetsomgeving 

 

De aanmelder heeft (een) object(en) 
aanwezig en zichtbaar die niet 
toegestaan is. Toegestane objecten 
zijn: pen of potlood, leeg papier, iets te 
drinken. 

 

De toets zal 
waarschijnlijk 
ongeldig worden 
verklaard 
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Selectie Biomedische wetenschappen  
 

Procedure en selectiecriteria 2019 - 2020 
 
In het studiejaar 2019-2020 kent  de opleiding Biomedische wetenschappen een numerus fixus 
waarbij de capaciteit is vastgesteld op 200 eerstejaarsstudenten.  
 
 
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden toegela-
ten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie wordt uit-
gevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed gevolg 
doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de voorwaarden die 
gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze centrale regeling 
geeft de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen tot uiterlijk 31 augustus plaatsingsbewijzen 
af. 
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
van de opleiding Biomedische wetenschappen in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van OER deel A en de 
artikelen 3.1 en 3.2 van OER deel B. 
 
2. Procedure voor de selectie Biomedische wetenschappen 2019 - 2020 
 
Doelgroep 
Alle aankomend studenten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de oplei-
ding Biomedische wetenschappen aan de UvA. Een aankomend student mag maximaal een maal 
deelnemen aan de selectie. 
 
Selectieprocedure 
De toetsen van de Bachelor Biomedische Wetenschappen richten zich op de vaardigheid om snel 
(binnen het verloop van de selectie, tussen onderwijsdag en toetsdag) nieuwe kennis en nieuwe in-
zichten op te doen en deze te reproduceren en toe te passen tijdens de toets. Voor het bepalen van 
de onderwerpen gebruiken we de zogenaamde curriculum sampling-methode. Een onderwerp uit 
het begin van het eerste studiejaar (Cel signalering) en een onderwerp uit het eind van het eerste 
studiejaar ( Genetische Metabole Ziekten) worden onderwezen en getoetst.  
Het niet cognitieve element betreft het bevragen van student over hun motivatie en leerstrategieën. 
De student wordt beoordeeld op het vermogen om te reflecteren op zijn/haar studiehouding (o.a 
oriëntatie op de stof, planning, studeermethoden). Voor het bepalen van de scores gebruiken we 
een 'gokkans gecorrigeerd' cijfer voor de toets. 
 
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om moti-
vatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het me-
ten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen. 
Van de kandidaten wordt een flinke inspanning gevraagd van circa 20-24 uur aan zelfstudie om de  
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toetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarmee is motivatie indirect medebepalend voor de 
kans op toelating. 
 
 
Selectieproces 
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april (bekendma-
king uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet: 

a) Vanaf drie weken voorafgaand aan de toetsdag is al het lesmateriaal online beschikbaar voor 
alle deelnemers via Blackboard; 

b) In deze drie weken voorafgaand aan de toetsdag wordt op twee momenten een dagdeel op 
locatie aangeboden met hoorcolleges over de lesstof. Deze colleges zijn niet verplicht en zul-
len ook online beschikbaar worden gesteld.  

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode van drie weken vooraf-
gaand aan de toets en volgen desgewenst de hoorcolleges op locatie. Indicatieve zelfstudie-
tijd bedraagt 16 uur. 

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de studenten twee toetsen, waarmee cognitieve en 
niet-cognitieve eigenschappen van de studenten worden getoetst. 

 
 
Ranking 
De gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aankomend student krijgt op 
de ranglijst. De 200 studenten met de hoogste score worden op de ranglijst van geselecteerden ge-
plaatst. 
 
Buitenlandse studenten 
Aankomend studenten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich voor 
15 januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de vooroplei-
dingseisen, worden in de gelegenheid gesteld om op een andere locatie, onder gecontroleerde om-
standigheden, dezelfde toetsen af te leggen.  
 
Meer informatie voor aankomend studenten op de website: 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/bio%E2%80%93medische-
wetenschappen.html 

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/bio%E2%80%93medische-wetenschappen.html
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/bio%E2%80%93medische-wetenschappen.html
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Selectie Kunstmatige intelligentie 
 

Procedure & selectiecriteria 2019 - 2020 
 
In het studiejaar 2019-2020 kent  de opleiding Kunstmatige intelligentie een numerus fixus waarbij 
de capaciteit is vastgesteld op 200 eerstejaarsstudenten. 
 
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie 
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden toegela-
ten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie wordt uit-
gevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed gevolg 
doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de voorwaarden die 
gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze centrale regeling 
geeft de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie tot uiterlijk 31 augustus plaatsingsbewijzen af. 
 
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
van de opleiding Kunstmatige intelligentie in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van OER deel A en de artike-
len 3.1 en 3.2 van OER deel B. 
 
 
2. Procedure voor de selectie Kunstmatige Intelligentie 2019-2020 
 
Doelgroep 
Alle aankomend studenten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de oplei-
ding Kunstmatige intelligentie aan de UvA. Een aankomend student mag maximaal twee maal deel-
nemen aan de selectie. 
 
Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn zo vormgegeven dat ze een zo goed mogelijke voorspeller van studiesucces 
zijn. In de selectieweek hebben we een aantal belangrijke onderdelen van de studie - programmeer-
vaardigheid en wiskundig inzicht - naar voren gehaald. De kandidaat volgt twee colleges (op locatie 
of online), studeert twee weken zelf met behulp van de syllabi in de digitale leeromgeving en maakt 
een toets over beide onderwerpen. De onderwerpen voor zelfstudie en toetsing zijn: 
1. Multi-dimensionele vectoren 
2. Logisch programmeren  
De onderwerpen beslaan een deel van de vaardigheidsdoelen (logisch programmeren) en een deel 
van de kennisdoelen (multi-dimensionele vectoren) en geven zo een goed beeld van onderwerpen 
die men tijdens de studie zal tegenkomen (de curriculum sampling-methode), omdat programmeer-
vaardigheid en wiskundig inzicht de belangrijkste eigenschappen zijn die verwacht wordt van onze 
afgestudeerden. Kandidaten die het talent hebben zich in een korte tijd deze vaardigheid en dit in-
zicht eigen te maken, zullen hoog scoren op de combinatietoets. 
 
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om moti-
vatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het me-
ten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen. 
Van de kandidaten wordt een flinke inspanning gevraagd van circa 20-24 uur aan zelfstudie om de  
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toetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarmee is motivatie indirect medebepalend voor de 
kans op toelating. 
 
Selectieproces 
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april (bekendma-
king uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet: 

a) Vanaf minimaal drie weken voorafgaand aan de toetsdag is al het lesmateriaal online be-
schikbaar voor alle deelnemers via Blackboard; 

b) In deze periode voorafgaand aan de toetsdag wordt op twee momenten een dag op locatie 
aangeboden met hoorcolleges over de lesstof en een computerpracticum. Deelname aan de 
onderwijsdag wordt aangeraden maar is niet verplicht; colleges en lesmateriaal worden ook 
online aangeboden.  

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode voorafgaand aan de 
toets en volgen desgewenst de hoorcolleges en computerpracticum op locatie. Indicatieve 
studietijd bedraagt 15-25 uur. 

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de studenten twee toetsen, waarmee cognitieve en 
niet-cognitieve eigenschappen van de studenten worden getoetst. 

 
 
Ranking 
De gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aankomend student krijgt op 
de ranglijst. De 200 studenten met de hoogste score worden op de ranglijst van geselecteerden ge-
plaatst. 
 
Buitenlandse studenten 
Aankomend studenten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich voor 
15 januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de vooroplei-
dingseisen, worden in de gelegenheid gesteld om op een andere locatie, onder gecontroleerde om-
standigheden, dezelfde toetsen af te leggen.  
 
Informatie voor aankomend studenten is te vinden op de website: 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/kunstmatige-intelligentie.html 
 
 
 

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/kunstmatige-intelligentie.html


 
 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

1 
 

 

Selectie Psychobiologie  
 

Procedure en selectiecriteria 2019-2020 
 
In het studiejaar 2019-2020 kent  de opleiding Psychobiologie een numerus fixus waarbij de capaci-
teit is vastgesteld op 250 eerstejaarsstudenten. 
 
 
1. Vooropleidingseisen voor de bacheloropleiding Psychobiologie 
 
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden toegela-
ten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie wordt uit-
gevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met goed gevolg 
doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de voorwaarden die 
gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op deze centrale regeling 
geeft de bacheloropleiding Psychobiologie tot uiterlijk 31 augustus plaatsingsbewijzen af. 
 
De vooropleidingseisen voor de opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
van de opleiding Psychobiologie in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van OER deel A en de artikelen 3.1 en 
3.2 van OER deel B. 
 
 
2. Procedure voor de selectie Psychobiologie 2019-2020 
 
Doelgroep 
Alle aankomend studenten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de oplei-
ding Psychobiologie aan de UvA. Een aankomend student mag maximaal twee maal deelnemen aan 
de selectie. 
 
Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn zo vormgegeven dat ze een zo goed mogelijke voorspeller van studiesucces 
zijn. In de selectieweek hebben we een aantal belangrijke onderdelen van de opleiding - informatie-
verwerking en zelfstudie - naar voren gehaald. De kandidaat volgt twee colleges (op locatie of on-
line), studeert zelf met behulp van literatuur en een digitale leeromgeving en maakt een toets over 
beide onderwerpen. De onderwerpen voor zelfstudie en toetsing zijn: 
1. Visuele Perceptie 
2. Genetica 
De onderwerpen beslaan een deel van de kennis en inzicht leerdoelen van de opleiding en geven 
een zo representatief mogelijk beeld van de studie. Het begin van de studie wordt naar voren ge-
haald, de onderwerpen komen aan bod in het eerste semester dat ook representatief is voor de stu-
die (de curriculum sampling-methode). Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen schei-
den, zelfstandig kunnen werken en de opgedane kennis en inzichten kunnen toepassen tijdens de 
toets zullen hoog scoren op de combinatietoets.  
                              
Bij het vaststellen van de selectieprocedure is in aanmerking genomen dat veel methoden om moti-
vatie te meten gevoelig zijn voor subjectieve factoren. De meest proximale voorspeller voor het me-
ten van motivatie is om van de kandidaten een significante inspanningsverplichting te verlangen. 
Van de kandidaten wordt een flinke inspanning gevraagd van circa 20-24 uur aan zelfstudie om de  
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toetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarmee is motivatie indirect medebepalend voor de 
kans op toelating. 
 
Selectieproces 
De selectie vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 april (bekendma-
king uitslag via Studielink) en heeft de volgende opzet: 

a) Vanaf drie weken voorafgaand aan de toetsdag is al het lesmateriaal online beschikbaar voor 
alle deelnemers via Blackboard; 

b) In deze drie weken voorafgaand aan de toetsdag wordt op twee momenten een dagdeel op 
locatie aangeboden met hoorcolleges over de lesstof. Deze colleges zijn niet verplicht en zul-
len ook online beschikbaar worden gesteld.  

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal tijdens de zelfstudieperiode van drie weken voor-
afgaand aan de toets en volgen desgewenst de hoorcolleges op locatie. Indicatieve zelfstu-
dietijd bedraagt 15-25 uur. 

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de studenten twee toetsen, waarmee cognitieve en 
niet-cognitieve eigenschappen van de studenten worden getoetst. 

 
 
Ranking 
De gemiddelde uitslag van de toetsen is bepalend voor de plaats die de aankomend student krijgt op 
de ranglijst. De 250 studenten met de hoogste score worden op de ranglijst van geselecteerden ge-
plaatst. 
 
Buitenlandse studenten 
Aankomend studenten afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden), die zich voor 
15 januari in Studielink voor de opleiding hebben aangemeld en (gaan) voldoen aan de vooroplei-
dingseisen, worden  in de gelegenheid gesteld om op een andere locatie, onder gecontroleerde om-
standigheden, dezelfde toetsen af te leggen.  
 
Informatie voor aankomend studenten is te vinden op de website: 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/psychobiologie.html 
 

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/psychobiologie.html
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1. Procesverfoop 

Bij onderscheiden beslissingen van 14 en 15 april 2017 heeft de Voorzitter 
Commissie Selectie Geneeskunde AMC - UvA aan appellanten te kennen gegeven dat aan 
hen respectievelijk rangnummers 589, 849, 599 en 551 zijn toegekend. 

Bij onderscheiden beslissingen van 11 en 12 september 2017 heeft het CvB de 
door appellanten daartegen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard. 

Tegen deze beslissingen hebben appellanten beroep ingesteld. 

Het CvB heeft verweerschriften ingediend. 

Het College heeft de beroepen gezamenlijk ter zitting behandeld op 11 april 2018, 
waar appellanten, vertegenwoordigd door mr. G. Gabrelian, advocaat te Utrecht, en het 
CvB, vertegenwoordigd door mr. E.L.C.M. Rijnders, zijn verschenen. 

2. Overwegingen 

Inleiding 

2.1. Appellanten hebben zich ingeschreven voor de bachelor Geneeskunde met ingang 
van studiejaar 2017-2018. Daarop zijn zij uitgenodigd deel te nemen aan de 
selectieprocedure voor die opleiding. De eerste ronde van die procedure vond plaats op 
10 en 11 februari 2017. Op basis van de uitslag van de toetsen zijn aan appellanten de 
rangnummers 589, 849, 599 en 551 toegekend. Met deze rangnummers zijn appellanten 
niet geselecteerd voor het vervolg van de selectieprocedure. 

Eerdere uitspraken van het College 

2.2. In de uitspraak van 19 september 2017 in zaak nr. CBHO 2017/086 heeft het 
College geoordeeld dat de decaan niet bevoegd was om de Regeling decentrale 
selectiecriteria Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam vast te stellen. Verder 
heeft het College in de uitspraak overwogen dat het in de tekst van artikel 7.53, tweede 
lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de 
WHW), noch in de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling, grond ziet 
voor het oordeel dat de selectiecriteria dienen te bestaan uit een combinatie van ten 
minste één cognitief en één non-cognitief selectiecriterium. Het College heeft geoordeeld 
dat de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde wat betreft de daarin 
vastgestelde criteria niet in strijd is met artikel 7 .53, tweede lid, van de WHW. Voorts 
heeft het College overwogen dat de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde met 
plaatsing op de website eind september 2016 tijdig bekend is gemaakt. 

2.2.1. In de uitspraak van 29 november 2017 in zaak nr. CBHO 2017/139 heeft het 
College eveneens geoordeeld over een betoog van een student dat de voor de selectie 
voor het studiejaar 2017-2018 vastgestelde Regeling decentrale selectiecriteria 
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam ten onrechte door de decaan is 
vastgesteld. Het College heeft in die zaak aanleiding gezien het gebrek met toepassing 
van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) te passeren. 
Daarvoor heeft het College redengevend geacht dat de student door het 
bevoegdheidsgebrek niet is benadeeld en dat een besluit van het CvB van 21 juli 2017 is 
overgelegd, waarin het CvB de Regeling decentrale selectiecriteria tot de zijne maakt en 
deze met terugwerkende kracht tot 6 september 2016 alsnog heeft vastgesteld. De 
Regeling decentrale selectiecriteria is ook bekend gemaakt, aldus het College in de 
voormelde uitspraak. 
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Beslissingen van 11 en 12 september 2017 

2.3. Bij de beslissingen van 11 en 12 september 2017 heeft het CvB zich op het 
standpunt gesteld dat de bezwaren van appellanten ongegrond zijn, nu het CvB bij 
besluit van 21 juli 2017 het besluit van de decaan van 6 september 2016 tot vaststelling 
van de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde heeft bekrachtigd. 

De betogen van appellanten 

2.4. Appellanten betogen dat de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde 
gebrekkig tot stand is gekomen. Daartoe voeren zij aan dat niet overeenkomstig 
artikel 9.33a, tweede lid, van de WHW voorafgaand aan het vaststellen van de regeling 
advies is gevraagd aan het deel van de universiteitsraad dat uit en door studenten is 
gekozen. Verder voeren zij aan dat van een bekrachtiging geen sprake kon zijn, omdat 
een door het bestuur vastgestelde regeling geheel ontbrak en dat het besluit van 
21 juni 2017 niet bekend is gemaakt. De gebreken kunnen gelet op de geschiedenis van 
de totstandkoming van artikel 6:22 van de Awb (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 450, 
nr. 3, blz. 13) niet met toepassing van die bepaling worden gepasseerd. 

Voorts betogen appellanten dat uit stukken van de Centrale Studentenraad blijkt 
dat het CvB op de hoogte was van de verplichting om minstens een cognitief en een 
non-cognitief selectiecriterium te hanteren. Daarnaast betogen appellanten dat in de 
Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde in het geheel geen selectiecriteria zijn 
opgenomen. 

Wet- en regelgeving decentrale selectie 

2.5. Ingevolge artikel 7.53, eerste lid, van de WHW, kan het instellingsbestuur per 
opleiding in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit het maximum aantal 
studenten vaststellen dat voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de 
propedeutische fase van de desbetreffende opleiding. De vaststelling geschiedt voor een 
studiejaar. 

Ingevolge het tweede lid selecteert het instellingsbestuur de aspirant-studenten in 
verband met de beschikbare onderwijscapaciteit uitsluitend op grond van kwalitatieve 
criteria. Het aantal soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee. 

Ingevolge het derde lid maakt het instellingsbestuur tijdig de kwalitatieve 
selectiecriteria en de selectieprocedure bekend op grond waarvan de toelating zal 
plaatsvinden ingeval het aantal aspirant-studenten het maximum aantal, bedoeld in het 
eerste lid, zou overschrijden. Het instellingsbestuur stelt daartoe een reglement vast. 

Ingevolge het vierde lid schrijft het instellingsbestuur niet meer studenten in dan 
het maximum aantal dat het instellingsbestuur in verband met de beschikbare capaciteit 
heeft vastgesteld. 

Ingevolge artikel 3 van de Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA 
2017-2018 (hierna: Regeling selectie en plaatsing), die bij besluit van 25 juli 2016 is 
vastgesteld door het CvB, vindt selectie plaats overeenkomstig de door de decaan 
vastgestelde selectiecriteria en -procedure. 

De Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde, die bij besluit van 
6 september 2016 door de decaan is vastgesteld, bevat de selectiecriteria- en de 
procedure. 

Ingevolge de Regeling decentrale selectiecriteria bestaat de eerste ronde van de 
selectieprocedure uit twee multiple choice toetsen. De eerste toets gaat over de inhoud 
van het van tevoren bestudeerde college en het verstrekte zelfstudiemateriaal. Met 
behulp van de tweede toets wordt vooral getest of de aspirant-student 
natuurwetenschappelijke principes en basiskennis kan toepassen in een medisch 
biologische context. 
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Wetgeving medezeggenschap 

2.6. Ingevolge artikel 9.33a, tweede lid, aanhef en onder d, van de WHW vraagt het 
college van bestuur voorafgaand advies van het deel van de universiteitsraad dat uit en 
door de studenten is gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit in 
ieder geval met betrekking tot de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de 
selectiecriteria en de selectieprocedure bedoeld in artikel 7.53, derde lid. 

Ingevolge artikel 9.37, eerste lid, is, indien een universiteit meer dan een faculteit 
omvat, aan elke faculteit een faculteitsraad verbonden. 

Ingevolge het tweede lid oefent de faculteitsraad tegenover de decaan van de 
faculteit het instemmingsrecht en het adviesrecht uit die toekomen aan de 
universiteitsraad, voorzover het aangefegenheden betreft die de faculteit in het bijzonder 
aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan de decaan zijn toegekend. 

Ingevolge artikel 9.40, eerste lid, aanhef en onder b, neemt de 
geschillencommissie, bedoeld in artikel 9.39, kennis van geschillen tussen een 
medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur of de decaan over geschillen die 
voortvloeien uit de artikelen 9.33a, eerste, tweede lid en derde lid, onder b. 

Ingevolge het derde lid, wordt, indien het geschil betrekking heeft op het niet of 
niet geheel volgen van het advies van een medezeggenschapsorgaan, de uitvoering van 
de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij het desbetreffende orgaan geen 
bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de beslissing. 

Oordeel van het College 

2. 7. De Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde is niet ter advies aan de 
Centrale Studentenraad voorgelegd. Dit is in strijd met artikel 9.33a, tweede lid, aanhef 
en onder d, van de WHW. Nu deze bepaling verwijst naar artikel 7.53, derde lid, van de 
WHW, heeft die betrekking op de regeling waarin de kwalitatieve selectiecriteria en de 
selectieprocedure zijn neergelegd. De kwalitatieve selectiecriteria en de selectieprocedure 
zijn neergelegd in de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde en het besluit tot 
vaststelling daarvan had derhalve ter advies moeten worden voorgelegd aan het deel van 
de universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen. 

Het College ziet aanleiding dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Awb 
te passeren. Anders dan appellanten menen, blijkt uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van die bepaling niet dat dat in een geval als dit niet mogelijk is. In de 
passage waarnaar appellanten verwijzen, is uiteengezet hoe artikel 6:22 tot dat moment 
in de rechtspraak werd toegepast. Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zijn de 
mogelijkheden tot passeren van gebreken met toepassing van artikel 6:22 van de Awb 
echter verruimd. Naar het oordeel van het College zijn appellanten door het gebrek niet 
benadeeld. Op 22 juni 2016 heeft de Centrale Studentenraad positief geadviseerd over 
de Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA 2017-2018, waarin is bepaald dat 
de decaan de selectiecriteria en -procedure vaststelt. De Regeling decentrale 
selectiecriteria Geneeskunde is door de decaan voorgelegd aan de Facultaire 
Studentenraad, die op 13 september 2016 positief heeft geadviseerd. Het besluit van 21 
juli 2017 van het CvB waarbij het CvB het besluit van de decaan van 6 september 2016 
tot vaststelling van de Regeling decentrale selectiecriteria Geneeskunde heeft 
bekrachtigd, is aan de Centrale Studentenraad gezonden. Dit heeft niet geleid tot een 
geschil als bedoeld in artikel 9.40 van de WHW. Er heeft derhalve ten aanzien van de 
selectiecriteria en -procedure medezeggenschap plaatsgevonden, zij het niet op de juiste 
wijze. 
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2.8. Zoals het College in de hiervoor vermelde uitspraken van 19 september 2017 en 
29 november 2017 reeds heeft overwogen, is de Regeling decentrale selectiecriteria 
Geneeskunde tijdig bekend gemaakt door plaatsing op de website eind september 2016. 
Met het besluit van 21 juli 2017 heeft het CvB de Regeling tot de zijne gemaakt en deze 
met terugwerkende kracht tot 6 september 2016 vastgesteld. Dat dit besluit niet op de 
website bekend is gemaakt, maakt niet dat de Regeling niet deugdelijk bekend is 
gemaakt, nu de inhoud van de regeling voor de betrokkenen en daarmee ook voor 
appellanten tijdig kenbaar was. Het besluit van 21 juli 2017 is overigens reeds op 
28 juli 2017 aan de advocaat van appellanten toegezonden. 

2.9. Hetgeen appellanten aanvoeren over de inhoud van de Regeling decentrale 
selectiecriteria Geneeskunde geeft het College geen aanleiding om terug te komen van 
de in de uitspraak van 19 september 2017 reeds gegeven oordelen dat niet uit de WHW 
volgt dat de selectiecriteria dienen te bestaan uit een combinatie van ten minste één 
cognitief en één non-cognitief selectiecriterium en dat de Regeling decentrale 
selectiecriteria Geneeskunde wat betreft de daarin vastgestelde criteria niet in strijd is 
met artikel 7.53, tweede lid, van de WHW. Het College ziet voorts geen grond voor het 
oordeel dat in de Regeling geen selectiecriteria zijn opgenomen. Uit de Regeling volgt dat 
de eerste ronde bestaat uit twee toetsen en dat een rangschikking van de deelnemers 
wordt gemaakt op basis van de voor die toetsen behaalde resultaten. Voor de eerste 
toets ontvangen deelnemers de studiestof. Daarmee is voor hen duidelijk waarop de 
eerste toets ziet. Verder is vermeld dat in de tweede toets met name wordt getest of 
natuurwetenschappelijke principes en basiskennis kunnen worden toegepast In de 
medisch-biologische context. Hiermee zijn de selectiecriteria in de Regeling neergelegd. 
Overigens wijst het College erop dat de regeling betreffende decentrale selectie voor de 
opleiding Tandheelkunde (ACTA), waarin volgens appellanten uitgebreid selectiecriteria 
zijn vastgelegd, voorziet in een eerste ronde die -anders dan de in deze zaak aan de 
orde zijnde selectieprocedure- bestaat uit het beoordelen van een persoonlijk dossier van 
de deelnemers, waarin zij onder andere hun ervaring en motivatie uiteen dienen te 
zetten. 

2.10. De betogen falen. 

Conclusie 

2.11. De beroepen zijn ongegrond. 

2.12. In verband met de toepassing van artikel 6: 22 van de Awb dient het CvB op na te 
melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. Hierbij is van belang dat het 
College de zaken nrs. CBHO 2017/170; 2017/171; 2017/172 en 2017/174 en de zaak nr. 
CBHO 2017 /192, waarin het College eveneens vandaag uitspraak doet, als 
samenhangende zaken aanmerkt. Omdat het in totaal vijf zaken betreft, dient de 
wegingsfactor 1,5 te worden gehanteerd. Het College zal het te vergoeden bedrag 
gelijkelijk over de zaken verdelen. 
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3. Beslissing 

Het College 

Rechtdoende: 

I. verklaart de beroepen ongegrond; 
II. veroordeelt het College van Bestuur van de Universiteit va~ ~ ..... ,, .. 0 .. r1,,...., tot 

1_ in verband met de behandeling van de oeroepen 
opgekomen procesxosten ten bedrage van € 1202,40 (zegge: 
twaalfhonderdtwee euro en veertig cent), geheel toe te rekenen aan door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat 
bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het College van Bestuur 
aan zijn betalingsverplichting heelt voldaan; 

III. gelast dat het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam het 

afzonderlijk betaalde gnmerecht van € 46,00 aan ieder 
van hen vergoeat. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. J.Th. Drop en 
mr. E.J. Daalder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.E. Noordhoek, als secretaris. 

w.g. C.J. Borman 
voorzitter 

Uitgesproken in het openbaar op 8 mei 2018 

0e\ te be w.g. H.E. Noordhoek -~ û'o 
wn/taris -;::C$ i 
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I ~ 

( 
Verzonden: B mei 2018 / 

....__ . ......_e sluidend afschrift: 
de secretaris van het College van 
Beroep voor het Hoger Onderwijs 
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