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Retorisch krachtig, inhoudelijk vaag. (Trost, 

2000) 

 

 

Hoe  studiesucces te voorspellen? 
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 De loting ingevoerd in 1972. 
 

 1996 hoge cijferkandidaat uitgeloot  >8 altijd 
in. 
 

 Daarna experimenten met decentrale selectie: 
selectieprocedure van de instelling+ directe 
toelating >8, of gewogen loting (minstens 50%) 
 

 Maar: hoe selecteer je de beste? Verschillen zijn 
soms klein en goede kandidaten worden soms 
ten onrechte  van de opleiding uitgesloten. (Ten Cate 

2011) 
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Nederland een van de weinige landen 
waar de universiteit niet/ nauwelijks 
aanvullende eisen stelt : vwo= toegang. 
(angst om vwo diploma ↓) 
 

Als er Numerus Fixus is, dan is de ½  via 
loting 
 

veranderen! (university colleges+ 
research masters) waarom? 
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Hoog uitval 1e jaars 

Laag rendement  

Langstudeerders 

Groei studentaantallen wanverhouding 

budget  kwaliteit ↓ 
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Gemiddeld VWO eindcijfer: 
• 6.3 centraal examen 

• 6.7 schoolexamens (bron: v.d. Wende, 2011) 

 

 

• Nederland Kenniseconomie?  

• Selectie op cijfers?  gevolgen voor jongens 

• En: zou >7 moeten betekenen. Ergo: overgrote 

deel van studenten ≠ toelaatbaar 
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Medische faculteit:  afgewezen studenten 

die binnenkwamen via loting; even 

goede studieresultaten als studenten via 

selectieprocedure. (Cohen Schotanus, 2010) 
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 Start 2009 
 
 

 Admissionprocedure 
• Brief 

• Cijferlijst/ schoolhistory 

• Essay 

• Interview 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Onderzocht 2 cohorten 
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 Academic Qualities 
 

 Motivation and a broad interest 
 

 Ambition and a wish for personal development and 
intellectual challenge 
 

 An international orientation, with the ability to adapt 
within a multicultural (educational) environment 
 

 A high level of self discipline and motivation 
 

 An interest for taking part in small scale, interactive 
lectures  
 

 A passion for informed debate and discussions 
 

 A desire to develop the ability to think critically and 
analytically 
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1 = Very Weak  

2 = Weak  

3 = Satisfactory  

4 = Good  

5 = Very Good 
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Motivatie 

Wiskunde 

Cijfers in voortgezet onderwijs 
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 Maar:  Hawthorne-effect?  vormende werking van 
selectie.)( Ten Cate 2011) 

 

 Hawthorne effect: gedragsverandering als mensen 
weten dat ze worden geobserveerd 
 

 Zij die zich de moeten getroosten de 
slectieprocedure te doorlopen betere 
studieresultaten. 
 

 Op basis van ons onderzoek:  wel verband tussen 
motivatie en studiesucces 
 

 Selectie : motivatiemeter  of motivatieveroorzaker ? 
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Vormen of meten: who cares? 

Esprit de corps 

 

Selecteren gedurende het eerste 

kwartaal van studiejaar? (BSA) 
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