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Advies decentrale selectie procedure 2020-2021

Geachte leden van de Commissie Selectie Geneeskunde, Beste Roelof-Jan,

Allereerst willen wij u bedanken voor de uitgebreide reactie op ons advies. Wij hebben dit afgelopen
week binnen de raad besproken en zijn tot de volgende conclusies gekomen:
Ad 1. Aanpassing ethische kwesties:
De Studentenraad begrijpt de gedachtegang dat de weging van de essays niet gewijzigd moet worden
voordat er meer ervaring is met dit instrument en is het er mee eens dat de weging komend jaar nog
niet zal worden aangepast. Daarnaast zijn wij tevreden met het tegenvoorstel waarbij de essays
worden beoordeeld van kandidaten 201-450. Hopelijk kan in de toekomst het sociale aspect breder
worden meegenomen in de selectieprocedure.
Ad 2. Aandacht voor diversiteit:
De Studentenraad is verheugd te horen dat de essays dit jaar door verschillende duo’s zijn
beoordeeld. Wij zouden graag zien dat deze diversiteit tijdens de komende selectie procedure
gewaarborgd wordt.
Ad 3. Plan voor evaluatie:
De Studentenraad vindt het prettig om te horen dat de huidige procedure dit jaar geëvalueerd gaat
worden. Graag ontvangen wij een uitnodiging voor de eerst volgende bijeenkomst van de commissie,
zodat wij afvaardiging kunnen sturen.
Ad 4. Aanpassing cesuur:
De Studentenraad dankt voor de toelichting en gaat uit van de expertise van de Commissie Selectie
Geneeskunde.
Ad 5. Duidelijke communicatie omtrent uitslag:
De Studentenraad is blij te horen dat de uitslag van de decentrale selectie volgend jaar duidelijker
gecommuniceerd zal worden naar de kandidaten.

De Studentenraad

Besluit
Positief te adviseren, mits de punten beschreven in de reactie van de Commissie Selectie
Geneeskunde als zodanig worden opgevolgd.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,
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Voorzitter

Pagina 2 ~ 2

Sanne Evers
Vicevoorzitter

Maartje Serlé
Secretaris

