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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 april 2019
In uw brief van 8 november jl. vraagt de vaste commissie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap mijn reactie op een brief van A.R. vd W. te A. d.d.
15 oktober 2018. Hierbij ontvangt u mijn reactie.
Het is heel vervelend voor de student om niet deel te kunnen nemen aan
de opleiding van haar wens. Voor zover een kandidaat-student geen
diploma heeft van een Nederlandse vooropleiding maar van een
buitenlandse vooropleiding, controleert de onderwijsinstelling het
diploma en de cijferlijst. Het instellingsbestuur gaat logischerwijs pas over
tot inschrijving wanneer de student in het bezit is van een diploma dat
toegang geeft tot die opleiding.
Het moment waarop de kandidaat uiterlijk dient aan te tonen in het bezit
te zijn van het juiste diploma en de overige toelatingseisen wordt door de
instellingen meestal vastgesteld vóór 31 augustus omdat vanaf
1 september het nieuwe studiejaar begint. Hier is in bijzondere gevallen
uitstel op mogelijk. Bij navraag blijkt in dit geval dat de kandidaat-student
tot 1 oktober uitstel heeft gekregen.
Deze deadlines lijken wellicht procedures die de toegankelijkheid
belemmeren voor talentvolle studenten. Echter, ze zijn van groot belang
zodat bij numerus fixusopleidingen niet onnodig lege plekken ontstaan.
Indien het diploma niet of te laat behaald wordt om geleidelijk aan de
opleiding te kunnen beginnen dan is het ook te laat om een andere
kansrijke student die op de ranglijst staat toe te laten. In zo’n geval gaat
het gunnen van de beschikbare plek bij de ene student ten koste van de
plek van een andere student. Overigens wil ik het gebruik van numerus
fixi beperken. Ik heb daarvoor een wetsvoorstel in voorbereiding.
Indien de student het niet eens is met het besluit van de instelling, dan
kan de student gebruikmaken van de bezwaar- en beroepschriftprocedures. Dat is hier ook gebeurd. De opleiding is in het gelijk gesteld.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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