
Factsheet Studiesucces 

Selectie studenten werkt; universiteit blijft bereikbaar! 

 

VSNU, oktober 2014 

Voor meer informatie:  
Bastiaan Verweij, Public Affairs    

verweij@vsnu.nl 
www.vsnu.nl/factsheets 

 

336 

44 

29 

73 

Opleidingen zonder fixus Met fixus, decentrale selectie

Met fixus, centrale selectie

Selectie van aankomend studenten werkt. Studenten die bij hun inschrijving zijn 

beoordeeld op hun geschiktheid voor de studie wisselen beduidend minder van studie en 

hebben minder studievertraging. Selectie helpt hen een bewuste studiekeuze te maken. 

Geselecteerde studenten zorgen voor een ambitieuzer studieklimaat en voelen zich sterker 

verbonden met de opleiding. 

 

Ondanks alle voordelen wordt selectie beperkt  toegepast. Scholieren met een vwo-diploma 
hebben het recht te studeren aan een universiteit. Universiteiten zullen daarom altijd 
voldoende opleidingen zonder selectie aanbieden om de toegankelijkheid te waarborgen. 
 
Aantal opleidingen met en zonder selectie 2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: DUO-gegevens over fixusstudie (jaarlijkse opvraag); totaal aantal bacheloropleidingen op basis van 1cijferHO 

 

 

Selectie is belangrijk voor… 
…studenten • bewuste studiekeuze •minder studievertraging • ambitieuze studiecultuur 
…universiteiten • talentvolle en ambitieuze studenten • betere studieresultaten 
…Nederland • efficiënte inzet publieke middelen 
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Wanneer mogen universiteiten selecteren?  

Op dit moment is selectie op universiteiten mogelijk bij: 

- opleidingen met een capaciteits- of arbeidsmarktfixus, bijvoorbeeld Geneeskunde 

- opleidingen en programma’s binnen opleidingen met ‘kleinschalig, intensief en 

residentieel onderwijs’, zoals bij een University College 

- programma’s binnen opleidingen (tracks) die opleiden tot een hoger niveau, zoals bij de 

honours programma’s 

- opleidingen waarvoor bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig zijn, zoals 

kunstopleidingen 

- masteropleidingen, de verplichting van de doorstroommaster is afgeschaft per studiejaar 

2014-2015. Wel wordt gegarandeerd dat alle bachelorafgestudeerden de mogelijkheid 

hebben een masteropleiding te volgen. 

- opleidingen met het predicaat ‘excellent’ van de NVAO 

Hoe wordt geselecteerd? Verschil tussen centrale en decentrale selectie  

Bij een opleiding met een numerus fixus wordt een beperkt aantal studenten toegelaten. In 

sommige gevallen wordt dit door de overheid bepaald (centrale selectie) en in andere 

gevallen door de instelling (decentrale selectie). Bij een centrale selectie is er sprake van een 

gewogen loting. Hoe hoger het eindexamencijfer, hoe meer kans een student maakt om 

ingeloot te worden. Het kabinet heeft besloten centrale selecties vanaf studiejaar 2017-2018 

af te schaffen. Vanaf dan zullen er alleen nog decentrale selecties plaatsvinden.  

Bij een decentrale selectie bepaalt de instelling zelf wat de beste selectiecriteria zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan:  een toelatingsexamen, aantoonbare interesse en ervaring of resultaten bij 

zogenaamd proefstuderen.  

 

Onderlinge afspraken 

De universiteiten maken de criteria van opleidingen met selectie vroeg bekend richting 

middelbare scholieren, zodat deze zich goed kunnen voorbereiden. Universiteiten monitoren 

de effecten van selectie op kwaliteit, studiesucces en profilering en evalueren op basis 

daarvan de selectiecriteria en –methoden. De ervaringen worden tussen universiteiten 

gedeeld.  
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