Verslag internetconsultatie
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met
capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Onderwerp van de consultatie
Het onderwerp van de internetconsultatie was het wetsvoorstel ‘
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het
toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het
hoger onderwijs’.
Met het oog op de toegankelijkheid van het onderwijs is het belangrijk dat instellingen voor hoger
onderwijs een passende keuze kunnen maken in het gebruik van selectie-instrumenten gericht op
hun specifieke opleidingsdoelen bij het selecteren van aspirant-studenten voor bachelor- en
associate degree-opleidingen met een capaciteitsfixus. Instellingen worden geacht een afgewogen
keuze te kunnen maken voor de wijze waarop ze aspirant-studenten selecteren. Daarbij spelen
verschillende zaken een rol, zoals het vergroten van de kansengelijkheid en het kunnen plaatsen
van de meest geschikte student op de juiste plek. Op dit moment kunnen instellingen voor hoger
onderwijs bij capaciteitsfixusopleidingen alleen decentraal selecteren op basis van minimaal twee
kwalitatieve criteria. Door decentrale loting toe te voegen als selectie-instrument in aanvulling op
de huidige selectiecriteria, krijgen hoger onderwijsinstellingen meer ruimte per opleiding maatwerk
toe te passen bij het inrichten van selectieprocedures.
Door toevoeging van decentrale loting ontstaat een systeem met drie selectiemethoden.
1)
Selectie op basis van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria;
2)
Ongewogen loting; of
3)
Een combinatie van selectie en loting, zoals gewogen loting.
Looptijd van de consultatie
De internetconsultatie stond open van 9 oktober tot en met 8 november 2020.
Doel van de internetconsultatie
Het doel van de internetconsultatie was belanghebbenden te informeren over het wetsvoorstel en
hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren. Hiermee kon tevens worden nagegaan of er
bezwaren zijn tegen het wetsvoorstel.
Opbrengst van de consultatie
Er zijn zes openbare reacties binnengekomen.
Wat is op hoofdlijnen met de opbrengst gedaan
De reacties waren overwegend positief. De Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging
Nederlandse Universiteiten (VSNU) spreken beide hun steun uit, met de wens dat meer
combinaties van selectie en loting mogelijk worden. Daarnaast zijn kritische punten aangedragen
ten aanzien van de onderbouwing van de memorie van toelichting en de geschatte
kostenberekening. Ook de VSNU had hier opmerkingen over met daarbij ook vragen over de
praktische invulling van loting door instellingen.
Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hebben
benadrukt dat de medezeggenschap in het vaststellen van de selectieprocedures geborgd moet
zijn. De LSVb heeft ook de wens uitgesproken dat studenten niet zouden moeten kunnen worden
uitgesloten van deelname aan loting. Het ISO benadrukt dat het belangrijk is de medezeggenschap
en studenten bij de monitoring te betrekken.
De belangrijkste wens die naar voren kwam uit de internetconsultatie was om - naast de genoemde
mogelijkheden uit het wetsvoorstel -, ook andere combinaties van loting en selectie mogelijk te
maken. Er is gekozen deze wens van onder andere de VH en de VSNU gedeeltelijk mee te nemen
in het huidige wetsvoorstel. Een combinatie tussen loting en selectie vergroot de mogelijkheden tot
maatwerk voor een instelling, die zo nog meer rekening kan houden met de verschillende
studentenpopulaties. Een combinatie waarbij na de selectierondes een deel van de kandidaten

afvalt, voordat geloot wordt, is niet mogelijk gemaakt. Er is verder afgesproken dat de instellingen
zelf verantwoordelijk zijn voor de monitoring van de effecten van de verschillende selectie
instrumenten.

