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Het Reglement Selectie en Plaatsing omvat:
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2. Uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing 2018-2019

Vaststelling selectiecriteria en –procedure na advies Universitaire Studentenraad: 24 juli 2017
Vaststelling Uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing: 24 juli 2017

PREAMBULE
Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) stelt de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam met betrekking tot de vormgeving en uitvoering van
selectie voor opleidingen met een capaciteitsbeperking, onderhavig Reglement vast. Dit Reglement
vormt een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de WHW en de Regeling Aanmelding en Toelating
Hoger Onderwijs (RATHO), en geldt onverminderd het hierin bepaalde.
De VU hecht waarde aan een eerlijke, transparante en zorgvuldige selectieprocedure en stelt zich ten
doel het selectieproces als zodanig ten uitvoer te brengen. Om kandidaten te selecteren, hanteert de VU
ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria, die zijn gericht op het zo goed mogelijk voorspellen van
studiesucces in de betreffende opleiding en (het) beroep(en) waar de opleiding toe opleidt.
In het kader van haar selectieproces houdt de VU rekening met de belangen van aspirant-studenten
afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en
Sint Maarten. Voorts bewaakt de VU dat alle kandidaten op gelijke wijze worden behandeld.
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1. Selectiecriteria en –procedure bacheloropleidingen 2018-2019
1.1. Geneeskunde
Vooraf
- Maximum aantal deelnamepogingen: een kandidaat kan bij VUmc School of Medical Sciences (met
ingang van de selectie 2015-2016) maximaal tweemaal deelnemen aan de selectie.
- Historische deelnames: indien de kandidaat die deelneemt aan de selectieprocedure er niet tijdig in
slaagt te voldoen aan de toelatingseisen, behoudt de kandidaat, indien hiertoe correct is verzocht, de
landelijke hoeveelheid selectiepogingen voor de opleiding Geneeskunde en de hoeveelheid
selectiepogingen voor de opleiding Geneeskunde aan de VU.
Opzet selectieprocedure
Er wordt onderscheid gemaakt in:
- selectie via Track A: 70% van de opleidingsplaatsen
- selectie via Track B: 30% van de opleidingsplaatsen
De indeling in Track A en Track B komt tot stand door de kandidaten in te delen op basis van de wijze
waarop zij de vooropleiding behalen of reeds hebben behaald. De selectieprocedures van beide tracks
komen overeen. Kandidaten zullen binnen hun track met elkaar worden vergeleken.
Selectiecriteria Track A
Track A: deelname aan deze track van de selectie van VUmc School of Medical Sciences is alleen
mogelijk voor kandidaten die voltijds in hun eindexamenjaar van het vwo zitten (2017-2018) en het
juiste profiel hebben om geneeskunde te kunnen studeren:
- profiel Natuur en Techniek met biologie
- profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde.
De primaire selectie vindt plaats op basis van de volgende criteria:
- voltijds 6 vwo volgen en examen doen in het schooljaar 2017-2018 in één van de twee vereiste
profielen;
- cijfers overgangsrapport 5 vwo (van schooljaar 2016-2017);
- affiniteit met hulpverlening/gezondheidszorg;
- bestuurlijke en organisatorische ervaring;
- affiniteit met techniek;
- affiniteit met onderzoek;
- bijzondere prestaties.
Selectieprocedure Track A
Kandidaten sturen een inschrijfformulier in samen met bijbehorende bewijsstukken, zoals
getuigschriften en referenties. Uit de ingezonden formulieren selecteert VUmc School of Medical
Sciences kandidaten voor de tweede fase van de selectieprocedure (maximaal 350 kandidaten).
In de tweede fase van de selectie worden de deelnemers door middel van cognitieve toetsing getest op
studievaardigheden die noodzakelijk zijn om de opleiding geneeskunde met succes te kunnen volgen.
Bij Track A wordt een ranking van de kandidaten opgesteld op basis van de resultaten van
beide fasen van de selectieprocedure.
Selectiecriteria Track B
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Track B: deelname aan deze track van de selectie van VUmc School of Medical Sciences is mogelijk voor
alle kandidaten die niet onder Track A vallen, maar wel uiterlijk 15 juli 2018 aan de toelatingseisen
(gaan) voldoen voor de opleiding Geneeskunde.
De primaire selectie vindt plaats op basis van de volgende criteria:
- het uiterlijk 15 juli 2018 volledig (gaan) voldoen aan de toelatingseisen voor Geneeskunde;
- studie- en/of schoolprestaties (gevolgde vakken en behaalde cijfers) in het huidige en (eventueel) de
twee daaraan voorafgaande jaar gevolgde onderwijs;
- affiniteit met hulpverlening/gezondheidszorg;
- bestuurlijke en organisatorische ervaring;
- affiniteit met techniek;
- affiniteit met onderzoek;
- bijzondere prestaties.
Selectieprocedure Track B
Kandidaten sturen een inschrijfformulier in samen met bijbehorende bewijsstukken zoals getuigschriften
en referenties. Uit de ingezonden formulieren selecteert VUmc School of Medical Sciences kandidaten
voor de tweede fase van de selectieprocedure (maximaal 200 kandidaten).
In de tweede fase van de selectie worden de deelnemers door middel van cognitieve toetsing getest op
studievaardigheden die noodzakelijk zijn om de opleiding geneeskunde met succes te kunnen volgen.
Bij Track B wordt een ranking van de kandidaten opgesteld op basis van de resultaten van
beide fasen van de selectieprocedure

1.2. Tandheelkunde ACTA
Vooraf
- Onderverdeling opleidingsplaatsen VU en UVA. De opleiding tandheelkunde bij ACTA wordt
door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en de Vrije Universiteit (VU) gezamenlijk verzorgd.
Kandidaten dienden zich aan te melden bij een van de Universiteiten. Via de UvA is 55% van de
opleidingsplaatsen beschikbaar en via de VU 45%. Ondanks dat er sprake is van één opleiding bij
ACTA en één procedure voor de selectie, worden voor UvA en VU aparte lijsten met
rangnummers opgesteld.
- Maximum aantal deelname pogingen
Een kandidaat kan in totaal maximaal tweemaal deelnemen aan de selectie voor de opleiding
Tandheelkunde bij ACTA, eenmaal via de UVA en eenmaal via de VU.
Opzet selectieprocedure
Route A en B
Route A omvat de kandidaten die nog geen vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken
dit uiterlijk 15 juli 2018 te behalen.
Route B omvat alle overige kandidaten, zoals bijvoorbeeld kandidaten met een VWO, HBO of WO
(propedeuse) diploma of een colloquium doctum. De rangnummers worden zodanig vastgesteld dat
70% van de plaatsen naar route A kandidaten gaat en 30% naar route B kandidaten.
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Toelatingseisen
De criteria om mee te doen aan de selectie bij ACTA zijn dezelfde als de vooropleidingseisen voor de
studie tandheelkunde bij ACTA. In het algemeen geldt als vooropleidingseis een vwo-diploma
vernieuwde tweede fase (vanaf september 2010) met het profiel Natuur en Gezondheid met
natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek met biologie. Voor nadere details wordt verwezen naar
de ACTA website.
De kandidaten moeten aannemelijk maken dat zij uiterlijk 15 juli 2018 aan de vooropleidingseisen
kunnen voldoen. Bij uitzondering kan, op verzoek van de kandidaat, de universiteit uitstel verlenen tot
31 augustus voor het voldoen aan de vooropleidingseisen. De kandidaat dient dit voor 15 juli kenbaar te
maken.
Selectiecriteria voor zowel Route A als Route B
1. Oriëntatie.
Aantoonbare oriëntatie op zowel de studie tandheelkunde als het vakgebied wordt zwaar
meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar onderstaande twee indicatoren:
a. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname
aan het zogenaamde proefstuderen. Wanneer het voor iemand niet mogelijk of
realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, kan de kandidaat
uiterlijk op de aanmelddatum voor het proefstuderen in overleg treden met de
selectiecommissie van ACTA om te kijken of een oplossing gevonden kan worden.
b. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de kandidaat wordt
verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit
meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de periode 1 januari 2015 – 3 februari
2018.
2. Schoolcijfers.
De vwo schoolcijfers voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde en Biologie worden meegeteld op onderstaande wijze.
a. Bij kandidaten die al hun vwo diploma hebben tellen de eindexamencijfers.
b. Bij kandidaten die nu in vwo 6 zitten wordt gekeken naar het overgangsrapport 5 –
6 vwo.
c. Bij overige kandidaten wordt gekeken naar met vwo vergelijkbare cijfers.
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de ACTA website.
3. Curriculum Vitae.
Hierbij wordt gekeken naar ondergenoemde extra-curriculaire criteria:
a. Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin
b. Bestuurlijke en organisatorische ervaring
c. Bijzondere prestaties
d. Nadere motivatie:
i. Motivatiebrief, met daarin onderbouwing van de keuze om tandheelkunde
te willen studeren en dat bij ACTA te willen doen.
ii. Frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een
tandartspraktijk of vergelijkbare instelling, gerelateerd aan mondzorg.
iii. Overige zaken die aantoonbaar motivatie aantonen voor de studie
tandheelkunde.

4

Reglement Selectie en Plaatsing 2018-2019

4. Kwaliteit persoonlijk dossier. De hierboven genoemde punten 1 t/m 3 maken deel uit van
het persoonlijk dossier. De algemene kwaliteit van het dossier wordt beoordeeld op onder
genoemde punten:
a. volledigheid
b. taalgebruik
c. kwaliteit bewijsstukken
5. Relevante toetsen. Er wordt tijdens de toetsdag bij de kandidaten een aantal voor de studie
en het vakgebied relevante toetsen afgenomen. Hierbij worden een of meerdere van onder
genoemde vaardigheden getoetst:
a. Het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en
kennis uit studiemateriaal, in een medisch-biologische context, relevant voor de
tandheelkunde.
b. Taalvaardigheid.
c. Sociale intelligentie en communicatie.
d. Cijfermatig inzicht
e. Ruimtelijk inzicht.
Normering selectieprocedure/toekennen rangnummers
Voor het toekennen van de rangordenummers worden de volgende twee groepen onderscheiden
waarbij eerst groep I een rangnummer krijgt en daarna groep II:
I.
Alle kandidaten die tenminste een 7 ½ als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor de 6
verplichte vakken (NE, ENG, WI, BIO, NA, SCH), die hebben meegedaan aan de toetsdag,
die aantoonbare oriëntatie op het vakgebied en de studie hebben en die aantoonbare
motivatie hebben. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de resultaten van de
toetsen en het persoonlijk dossier.
II.
Alle overige kandidaten die meegedaan hebben aan de toetsdag. Het rangnummer
wordt bepaald op basis van de resultaten van de toetsen en het persoonlijk dossier.

1.3. Criminologie
Vooraf
- Maximaal aantal deelnamepogingen: een kandidaat kan in totaal maximaal driemaal deelnemen aan
de selectie voor de bacheloropleiding Criminologie
Opzet selectiecriteria
Er zijn 2 selectiecriteria. Beide tellen voor 50% mee.
De selectiecriteria zijn:
1. Gemiddeld eindcijfer van je vooropleiding.
Hiervoor tellen mee je eindcijfers toelating gevende vooropleiding, voor zover eindcijfers bekend zijn.
Anders: cijfers laatste overgangsrapport.
2. Selectietoets waarin persoonlijke capaciteiten en vaardigheden in gestandaardiseerde setting worden
getoetst. In de toets wordt onder andere getoetst op:
- Analytisch logische capaciteiten: woordrelaties, analogieën, exclusie, controleren;

5

Reglement Selectie en Plaatsing 2018-2019

- Specifieke vaardigheden: criminologische/juridische casus, tekstopbouw, getalsmatig/statistisch
inzicht;
- Motivatie: intrinsieke motivatie, prestatiemotivatie, extrinsieke motivatie;
- Persoonlijkheid (in relatie tot schoolsituaties/-prestaties): zelfdiscipline, initiatief, integer studiegedrag.
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2.Uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing 2018-2019
Artikel 1 Vaststellen selectiecriteria
1.1.

1.2.

1.3.

Op voordracht van het Faculteitsbestuur (lees voor het VUMC, Raad van
Bestuur) stelt het College van Bestuur jaarlijks de selectiecriteria voor een
opleiding met een capaciteitsbeperking vast, nadat daartoe het advies van de
Universitaire Studentenraad is ingewonnen.
De selectiecriteria voor de bacheloropleidingen met een
capaciteitsbeperking en de uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing
vormen tezamen het Reglement Selectie en Plaatsing van de Vrije
Universiteit.
Het College van Bestuur stelt op voordracht van het Faculteitsbestuur vast hoeveel
keer een kandidaat aan de selectieprocedure van een opleiding kan deelnemen,
met een maximum aantal van drie keer.

Artikel 2 Mandaat selectie en plaatsing
Namens het College van Bestuur is de directeur van de dienst Student- en Onderwijszaken
(SOZ) belast met de selectie en plaatsing van studenten.

Artikel 3 Aanmelddeadline
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

De kandidaat die deel wil nemen aan een selectieprocedure, dient hiertoe
uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het studiejaar waarin hij met de opleiding
wil starten, een verzoek tot inschrijving in via Studielink.
De kandidaat die niet uiterlijk 15 januari een verzoek tot inschrijving via Studielink
heeft gedaan en alsnog wenst deel te nemen aan een selectieprocedure van een
opleiding aan de VU, dient hiertoe een verzoek in bij de directeur SOZ. Dit verzoek
wordt per e-mail gedaan via studentenbalie@vu.nl.
De directeur SOZ beslist of de kandidaat die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, na
15 januari wordt toegelaten tot de selectieprocedure. Om na 15 januari nog deel
te mogen nemen aan een selectieprocedure, moet in ieder geval voldaan zijn aan
alle van de navolgende voorwaarden:
a. de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het verzoek tot inschrijving
tijdig in te dienen;
b. de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk na 15 januari gedaan en
niet later dan 31 januari;
c. de selectie van de opleiding die de kandidaat wil volgen, is nog niet van start gegaan;
d. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij
weigering van deelname aan de selectie.
Een verzoek als bedoeld in lid 2 dient vergezeld te gaan van één of meer
bewijsstukken waarmee de kandidaat aantoont niet bij machte te zijn geweest
om tijdig een verzoek tot inschrijving via Studielink te doen.
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Artikel 4 Deelname selectieprocedure
4.1.

4.2.

4.3.

De kandidaat die op 16 januari een actief verzoek tot inschrijving voor een
opleiding met een selectieprocedure heeft of die na een verzoek als bedoeld in
artikel 3, lid 2, tot de selectieprocedure is toegelaten, verbruikt een deelnamekans.
De kandidaat die niet of niet volledig deelneemt aan de selectieprocedure ontvangt geen
rangnummer. De directeur SOZ zal het verzoek tot inschrijving van de kandidaat
afwijzen. De kandidaat verbruikt in dit geval een deelnamekans.
De kandidaat verbruikt geen landelijke deelnamekans als:
a. Het verzoek tot inschrijving voor de opleiding met een selectieprocedure
uiterlijk op 15 januari via Studielink wordt ingetrokken;
b. De kandidaat er niet in slaagt aan de vooropleidingseisen te voldoen en tijdig een
verzoek doet om de deelnamekans(en) ongedaan te maken, zoals bedoeld in artikel 11 van
deze Regeling.

Artikel 5 Verificatie persoonsgegevens
De kandidaat die aan een selectieprocedure deelneemt, dient uiterlijk 31 januari zorg te
dragen voor de aanlevering van diens correcte persoonsgegevens, op basis waarvan
verificatie van de identiteit van betrokkene plaats kan vinden. Als de kandidaat niet tijdig
aan deze verplichting voldoet, eindigt zijn deelname aan de selectieprocedure. Het verzoek
tot inschrijving van de kandidaat wordt door de directeur SOZ afgewezen. De kandidaat
heeft op dat moment een deelnamekans verbruikt.

Artikel 6 Selectieprocedure
6.1.

6.2.

Indien het aantal aanmeldingen op 16 januari hoger is dan het aantal beschikbare
plaatsen, zal selectie plaatsvinden. De selectieprocedure is uiterlijk op 14 april
afgerond.
Als het aantal aanmeldingen op 16 januari lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare
plaatsen vindt geen selectie plaats, maar matching. In dit geval is VU
Matching, zoals beschreven in de vigerende Regeling Aanmelding en
Inschrijving (RAI), van toepassing.

Artikel 7 Selectieprocedure: uitslag en bewijs van toelating
7.1.

7.2.

7.3.

Het College van Bestuur bericht op 15 april via Studielink aan iedere kandidaat
die aan de volledige selectieprocedure heeft deelgenomen, het rangnummer.
Aan de kandidaten die
hier op grond van hun rangnummer voor in aanmerking komen, reikt het College
van Bestuur een bewijs van toelating uit.
De kandidaat dient het bewijs van toelating binnen twee weken na de dag van
ontvangst via Studielink te accepteren. Een bewijs van toelating dat niet binnen
twee weken na de dag van ontvangst is geaccepteerd, vervalt van rechtswege.
Als een uitgereikt bewijs van toelating vervalt, reikt het College van Bestuur een
bewijs van toelating uit aan de eerstvolgende kandidaat die hier op grond van zijn
rangnummer voor in aanmerking komt en die nog geen bewijs van toelating heeft
ontvangen.
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7.4.

7.5.

7.6.

Indien een kandidaat een bewijs van toelating niet tijdig heeft geaccepteerd en
alsnog aan de betreffende opleiding wil deelnemen, dient hij hiertoe onverwijld
een verzoek in bij de directeur SOZ. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via
studentenbalie@vu.nl.
De directeur SOZ beslist namens het College van Bestuur op een verzoek als bedoeld in lid 4.
Een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd als in ieder geval aan alle van de
navolgende voorwaarden is voldaan:
a. de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte het bewijs van
toelating tijdig te accepteren;
b. de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk doch niet langer dan 1 week na het
verstrijken van de acceptatietermijn gedaan;
c. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij
weigering van het verzoek.
Als een verzoek als bedoeld in lid 4 wordt ingewilligd, ontvangt de kandidaat een bewijs van
toelating voor het studiejaar volgend op het studiejaar waar het verzoek tot
inschrijving op zag. De directeur SOZ kan hiervan afwijken en besluiten deze
kandidaat een bewijs van toelating te verstrekken voor het studiejaar waar het
oorspronkelijke verzoek tot inschrijving op zag.

Artikel 8 Verstrekken van bewijzen van toelating
8.1.

8.2.

9.1.

Het College van Bestuur verstrekt niet meer bewijzen van toelating dan dat
er plaatsen beschikbaar zijn binnen de opleiding met een
capaciteitsbeperking.
Het College van Bestuur verstrekt bewijzen van toelating tot het moment waarop
alle beschikbare bewijzen van toelating zijn geaccepteerd en alle kandidaten
hebben aangetoond te voldoen aan de vooropleidingseisen en nadere
vooropleidingseisen, zoals genoemd in
artikel 9, of tot uiterlijk 15 augustus.
Het College van Bestuur verstrekt op 15 april vijfennegentig procent van de
beschikbare bewijzen van toelating voor een opleiding met een
capaciteitsbeperking. De overige vijf procent van de beschikbare bewijzen van
toelating wordt verstrekt op een door de directeur SOZ nader te bepalen
momenten, gelegen tussen 16 april en 15 augustus.

Artikel 9 Datum aantonen vooropleidingseisen
9.1.

9.2.

9.3.

De kandidaat die een bewijs van toelating bezit, dient uiterlijk 15 juli aan te tonen
dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. Als de
kandidaat niet aan deze verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.
In afwijking van lid 1, kan het College van Bestuur op voorstel van het Faculteitsbestuur ten
aanzien van een opleiding met capaciteitsbeperking besluiten dat kandidaten die
voor deze opleiding een bewijs van toelating hebben, op een latere datum
aangetoond dienen te hebben dat zij aan de vooropleidingseisen en nadere
vooropleidingseisen voldoen. Deze datum ligt niet na 15 augustus.
De kandidaat die na 15 juli een bewijs van toelating ontvangt, dient binnen twee
weken na de dag van ontvangst van het bewijs aan te tonen dat hij voldoet aan de
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9.4.

vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. Als de kandidaat niet aan deze
verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.
Als een kandidaat niet uiterlijk 15 juli kan voldoen aan de verplichting om aan te tonen dat
hij voldoet aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen, kan hij bij de
directeur SOZ een gemotiveerd verzoek tot uitstel indienen. Dit verzoek moet uiterlijk op 15
juli zijn gedaan. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via studentenbalie@vu.nl. De directeur
SOZ kan de kandidaat tot uiterlijk 31 augustus uitstel verlenen. Indien de kandidaat binnen
de gestelde termijn niet aantoont te voldoen aan de vooropleidingseisen en nadere
vooropleidingseisen, vervalt het bewijs van toelating.

Artikel 10 Betaalverplichting
10.1.

10.2.

De kandidaat die een bewijs van toelating bezit, dient uiterlijk op 15 juli te voldoen
aan de betaalverplichting via Studielink. Als de kandidaat niet aan deze
verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.
Als een kandidaat na 15 juli een bewijs van toelating ontvangt als bedoeld in
artikellid 9.3 krijgt de student de gelegenheid tot twee weken na ontvangst van het
bewijs om aan de betaalverplichting te voldoen. Als de kandidaat niet aan deze
verplichting voldoet, vervalt het bewijs van toelating.

Artikel 11 Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen
11.1.

11.2.
11.3.

De kandidaat die er niet in slaagt aan de vooropleidingseisen te voldoen, kan bij de
directeur SOZ een verzoek indienen om de verbruikte deelnamekans(en) aan een
selectieprocedure ongedaan te maken. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via
studentenbalie@vu.nl.
De kandidaat dient een verzoek, als bedoeld in lid 1, in voor 1 september. Uiterlijk
1 oktober wordt het verzoek afgehandeld.
De kandidaat die een verzoek als bedoeld in lid 1 doet, dient dit vergezeld te doen
gaan van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de kandidaat gezakt is.

Artikel 12 Hernieuwde instroom zonder selectie
12.1.

12.2.

Een kandidaat die na acceptatie van een bewijs van toelating en het voltooien
van de inschrijving voor een opleiding de inschrijving voor de betreffende
opleiding beëindigt na 1 september, kan zich na toestemming van het
desbetreffende Faculteitsbestuur in een daarop volgend collegejaar voor deze
opleiding inschrijven zonder opnieuw aan de selectie deel te nemen.
De kandidaat die elders een bewijs van toelating heeft geaccepteerd, kan voor een daarop
volgend collegejaar een verzoek indienen tot inschrijving aan de VU zonder
deelname aan de selectie. Het verzoek dient vergezeld te gaan van één of meer
bewijsstukken waaruit blijkt dat de kandidaat elders ten minste heeft voldaan aan
de eisen voor een positief studieadvies voor dezelfde of een verwante opleiding.
Het Faculteitsbestuur kan hier toestemming voor verlenen.
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Artikel 13 Rechtsbescherming
13.1.
13.2.

13.3.

Tegen besluiten met betrekking tot de selectie kan de kandidaat bezwaar maken bij het
College van Bestuur. De bezwaartermijn bedraagt zes weken.
Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en er wordt besloten dat een bewijs van
toelating aan de kandidaat wordt verstrekt, ziet dit bewijs van toelating op het
studiejaar waarvoor het verzoek tot inschrijving was ingediend.
Aan de kandidaat aan wie na een gegrond verklaard bezwaar een bewijs van
toelating wordt verstrekt, kan in afwijking van lid 2 een bewijs van toelating voor
het opvolgende studiejaar worden uitgereikt indien:
a. er geen bewijzen van toelating meer beschikbaar zijn en komen voor het
studiejaar waar het verzoek tot inschrijving op zag;
b. op het bezwaarschrift na de aanvang van het studiejaar, oftewel na 1
september,
c. wordt besloten;
d. de kandidaat zelf verzoekt om een bewijs van toelating voor het opvolgende studiejaar.
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