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Betreft Advies selectieprocedure decentrale selectie Geneeskunde 2021-2022 

       

Geachte leden van de Commissie Selectie Geneeskunde, geachte prof. dr. Oostra, 
  
Enkele weken geleden ontving de Studentenraad een adviesaanvraag betreffende de decentrale 
selectie voor het academische jaar 2021-2022. De Studentenraad heeft de aanvraag behandeld 
en is tot het volgende advies gekomen.  
  
De Studentenraad kan zich goed vinden in de algemene regels van de selectie, de vereiste 
diploma’s en het selectieproces. Het vormen van een advies bleek echter lastig, aangezien er 
nog geen definitief besluit is genomen over de weging van de drie verschillende toetsen. Deze 
weging heeft een grote invloed op de selectiemethode en op de groep die geselecteerd wordt. 
 
De Studentenraad ziet graag dat zij uitgebreid geïnformeerd wordt over beslissingen die 
genomen worden met betrekking tot de weging en is altijd bereid om hier input op te leveren. 
Mocht de Studentenraad bij de besluitvorming betrokken kunnen worden, zou dat erg op prijs 
worden gesteld. 
  
Daarnaast wil de Studentenraad wederom met klem het belang benadrukken van een brede 
evaluatie van de tot nu toe toegepaste selectiemethoden, die verder gaat dan de evaluaties die 
tot nu toe werden uitgevoerd, maar tevens kijkt naar de samenstelling van de geselecteerde 
groep en het studiesucces. Om dit te bewerkstelligen, werd het idee geopperd om een forum te 
initiëren waar docenten en andere betrokkenen bij de selectie door middel van verschillende 
sessies gedachten kunnen uitwisselen. Iets vergelijkbaars heeft recentelijk plaatsgevonden met 
als onderwerp het bindend studieadvies (BSA). Op deze manier kan er uitvoerig nagedacht 
worden over de preferabele selectiemethode, met inachtneming van parameters als validiteit, 
diversiteit en haalbaarheid. Ook het onderzoek The effects of medical school selection on diversity 
and study performance dat binnenkort in het Erasmus Medisch Centrum van start gaat, zal 
waarschijnlijk nieuwe inzichten scheppen en kwesties oplossen. 
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Besluit 

De Studentenraad adviseert positief, mits de weging van de verschillende toetsen zo spoedig 

mogelijk aan de Studentenraad bekend wordt gemaakt en er op korte termijn een uitgebreide 

evaluatie start. 

 

Immer tot toelichting bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens de studentenraad, 

 

 

   

 

 

Daniëlle de Nobel   Larissa Heideman  Marlinde van Eijk 

Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 
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