
REGLEMENT  SELECTIE EN PLAATSING  
 

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) met betrekking tot de vormgeving en 

uitvoering van selectie voor opleidingen met een capaciteitsbeperking. Hiermee wordt een 

nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de WHW en de Regeling Aanmelding en Toelating 

Hoger Onderwijs (RATHO), gegeven.   

Bij het vaststellen van het reglement houdt het instellingsbestuur rekening met de belangen 

van aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

 

Laatst gewijzigd in 2019 

 

Artikel 1 Vaststellen selectiecriteria 

1. Het College van Bestuur stelt jaarlijks de selectiecriteria voor een opleiding met een 

capaciteitsbeperking vast op verzoek van het Faculteitsbestuur en nadat daartoe het 

advies van de studentenfractie in de Universiteitsraad is ingewonnen.  

2. Het College van Bestuur stelt vast hoeveel keer een kandidaat aan de selectieprocedure 

van een opleiding kan deelnemen, met een maximum aantal van drie keer. Dit aantal 

wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

Artikel 2 Mandaat selectie en plaatsing 

Namens het College van Bestuur is het hoofd van de Afdeling Studenten Informatie en 

Administratie (SIA) belast met de selectie en plaatsing van studenten ter uitvoering van de 

besluiten van de Faculteitsbesturen terzake. 

 

Artikel 3 Aanmelddeadline 

1. 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. 

2. De kandidaat die niet uiterlijk op 15 januari een verzoek tot inschrijving via Studielink 

heeft gedaan en alsnog wenst deel te nemen aan een selectieprocedure van een opleiding 

aan de RUG, dient hiertoe een verzoek in bij het hoofd SIA.  

Dit verzoek wordt elektronisch gedaan via een daartoe ontwikkeld webformulier 

(http://www.rug.nl/formulierSenP) 

3. Het hoofd SIA beslist of de kandidaat die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan na 

15 januari, alsnog wordt toegelaten tot de selectieprocedure.  

Hierbij 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; 

c. de selectieprocedure 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. 

4. Een verzoek als bedoeld in lid 2 dient vergezeld te gaan van één of meer bewijsstukken 

waarmee de kandidaat aantoont te voldoen aan het in lid 3 gestelde.  

 

http://www.rug.nl/formulierSenP


Artikel 4 Deelname selectieprocedure  

1. De kandidaat die na de deadline van 15 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 daarmee één deelnamekans. 

2. De kandidaat die niet of niet volledig deelneemt aan de selectieprocedure ontvangt geen 

rangnummer. Het hoofd SIA zal het verzoek tot inschrijving van de kandidaat afwijzen. 

De kandidaat verbruikt in dit geval een deelnamekans.    

3. De kandidaat verbruikt geen 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 zijn diploma of getuigschrift te behalen en tijdig een 

verzoek doet om de deelnamekans(en) ongedaan te maken, zoals bedoeld in artikel 10.   

Artikel 5 Verificatie persoonsgegevens 

De kandidaat die aan een selectieprocedure deelneemt, dient uiterlijk op 15 februari 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 het hoofd SIA afgewezen. De kandidaat heeft op dat 

moment een deelnamekans verbruikt.  

 

Artikel 6 Selectieprocedure 

1. De selectie vindt plaats op de wijze die de faculteit daartoe heeft vastgesteld voor de 

opleiding waar de kandidaat zich voor aangemeld heeft.  

2. Indien het aantal aanmeldingen na de deadline van 15 januari hoger is dan het aantal 

beschikbare plaatsen, zal selectie plaatsvinden.  

3. Als het aantal aanmeldingen na de deadline van 15  januari lager is dan of gelijk is aan 

het aantal beschikbare plaatsen vindt geen selectie plaats, maar matching. Dan zijn de 

daarvoor geldende regels van toepassing als beschreven in de Regeling Inschrijving en 

Collegegeld (RIC) van de RUG.  

Artikel 7 Selectieprocedure: uitslag en aanbieding plaats 

1. Het College van Bestuur bericht op 15 april via Studielink aan iedere kandidaat die aan 

de volledige selectieprocedure heeft deelgenomen, het rangnummer dat deze is 

toegekend. Aan de kandidaten die hier op grond van hun rangnummer voor in 

aanmerking komen, biedt het College van Bestuur een plaats aan. 

2. De kandidaat dient de aangeboden plaats binnen twee weken via Studielink te 

accepteren. Een aangeboden plaats die niet binnen twee weken is geaccepteerd, vervalt 

van rechtswege. 

3. Als een aangeboden plaats vervalt, biedt het College van Bestuur een plaats aan de 

eerstvolgende kandidaat aan die hier op grond van zijn rangnummer voor in aanmerking 

komt en die nog geen aanbod voor een plaats van die betreffende opleiding heeft 

ontvangen. 

4. Indien een kandidaat een aangeboden plaats niet tijdig heeft geaccepteerd en alsnog aan 

de betreffende opleiding wil deelnemen, dient hij hiertoe onverwijld een verzoek in bij 

het hoofd SIA. Dit verzoek wordt elektronisch gedaan via 

http://www.rug.nl/formulierSenP. 

http://www.rug.nl/formulierSenP


5. Het hoofd SIA beslist namens het College van Bestuur op een verzoek als bedoeld in lid 

4. Een verzoek als bedoeld in lid 4 kan worden ingewilligd als in ieder geval aan alle van 

de navolgende voorwaarden is voldaan: 

a. de kandidaat was aantoonbaar niet bij machte de aangeboden plaats tijdig te 

accepteren; 

b. de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig als voor hem mogelijk was  na het 

verstrijken van de acceptatietermijn gedaan; 

c. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van het 

verzoek. 

6. Als een verzoek als bedoeld in lid 4 wordt ingewilligd, ontvangt de kandidaat een aanbod 

voor een plaats voor het studiejaar volgend op het studiejaar waar het verzoek tot 

inschrijving op zag. Het hoofd SIA kan hiervan afwijken en besluiten deze kandidaat een 

aangeboden plaats te verstrekken voor het studiejaar waar het oorspronkelijke verzoek 

tot inschrijving op zag. 

Artikel 8 Aanbieden van plaatsen 

1. Het College van Bestuur biedt niet meer plaatsen voor het betreffende studiejaar aan dan 

dat er plaatsen beschikbaar zijn binnen de opleiding met een capaciteitsbeperking. 

2. Het College van Bestuur plaatst op 15 april 100% van de beschikbare plaatsen voor een 

opleiding met een capaciteitsbeperking.  

3. Het College van Bestuur biedt plaatsen aan tot het moment waarop alle beschikbare 

plaatsen zijn geaccepteerd en alle kandidaten hebben aangetoond te voldoen aan de 

vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. 

Artikel 9 Datum aantonen vooropleidingseisen 

1. Een kandidaat dient te voldoen aan de vooropleidingseisen, zoals een afgeronde 

vooropleiding, alvorens toegelaten te worden tot de selectieprocedure. Indien hij hier 

(nog) niet aan voldoet, wordt hij hier namens de faculteit op gewezen zo spoedig 

mogelijk na aanmelding.  

2. Indien een kandidaat nog niet voldoet aan de vooropleidingseisen, maar er naar 

verwachting na 15 juli doch vóór 31 augustus, wel aan zal voldoen dan moet hij vóór 15 

juli een verzoek tot uitstel indienen bij het hoofd SIA. Dit verzoek wordt elektronisch 

gedaan via http://www.rug.nl/formulierSenP. 

3. In afwijking van lid 1, kan het College van Bestuur op aangeven van het Faculteitsbestuur 

ten aanzien van een opleiding met capaciteitsbeperking besluiten dat kandidaten die 

voor deze opleiding een aangeboden plaats hebben, op een latere datum aangetoond 

dienen te hebben dat zij aan de vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen 

voldoen. Deze datum ligt niet na 20 augustus. 

4. De kandidaat die na 15 juli een aanbod voor een plaats ontvangt, dient binnen precies 14 

dagen (14 x 24 uur) van ontvangst van het bewijs, doch uiterlijk op 31 augustus, 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. 

5. Het hoofd SIA kan de kandidaat, in afwijking van de leden 1, 3 en 4 van dit artikel, 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.    
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Artikel 10 Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen 

1. De kandidaat die er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift te behalen, kan bij het 

hoofd SIA een verzoek indienen om de verbruikte deelnamekans(en) aan een 

selectieprocedure ongedaan te maken.  

2. Dit verzoek wordt elektronisch gedaan via http://www.rug.nl/formulierSenP. 

3. De kandidaat dient een verzoek als bedoeld in lid 1, vóór 1 september in. Uiterlijk 1 

oktober wordt het verzoek afgehandeld, tenzij de beoordeling van bijzondere 

omstandigheden noopt tot afwijking van deze datum. 

4. 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 er niet in is geslaagd zijn diploma te 

behalen. 

Artikel 11 Instroom in een hoger jaar 

1. Een kandidaat die na acceptatie van een aangeboden plaats en het voltooien van de 

inschrijving de inschrijving van betreffende opleiding na minimaal 1 maand beëindigt, 

kan zich in een daaropvolgend collegejaar voor deze opleiding in een hoger jaar 

aanmelden. Hij behoudt zijn toelatingsrecht. 

2. De kandidaat die elders een aangeboden plaats heeft geaccepteerd en ingeschreven heeft 

gestaan, kan voor een daaropvolgend collegejaar een verzoek indienen tot inschrijving in 

een hoger jaar. 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. 

Artikel 12 Rechtsbescherming 

1. Tegen besluiten genomen op grond van deze regeling kan de kandidaat bezwaar maken 

bij het College van Bestuur via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS: 

http://www.rug.nl/education/laws-regulations-complaints/). De bezwaartermijn 

bedraagt zes weken. 

2. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard en er wordt besloten dat een plaats aan de 

kandidaat wordt aangeboden, ziet dit aanbod op het studiejaar waarvoor het verzoek tot 

inschrijving was ingediend. 

3. Aan de kandidaat aan wie na een gegrond verklaard bezwaar (alsnog) een plaats wordt 

aangeboden, kan in afwijking van lid 2 een plaats voor het opvolgende studiejaar worden 

aangeboden 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, 

wordt besloten; 

c. de kandidaat zelf verzoekt om een plaats voor het opvolgende studiejaar 

 

Bepalingen Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 

(WHW) 

 
Artikel 7.53 Beperking inschrijving op grond van beschikbare 

onderwijscapaciteit 

1. Het instellingsbestuur kan per opleiding in verband met de beschikbare 

onderwijscapaciteit het maximum aantal studenten vaststellen dat voor de eerste 

maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de desbetreffende 
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opleiding. De vaststelling geschiedt voor een studiejaar. Indien in een opleiding geen 

propedeutische fase is ingesteld, wordt onder «propedeutische fase» mede verstaan 

de fase in een bacheloropleiding die samenvalt met de eerste periode in een opleiding 

met een studielast van 60 punten. 

2. Het instellingsbestuur selecteert de aspirant-studenten in verband met de 

beschikbare onderwijscapaciteit uitsluitend op grond van kwalitatieve criteria. Het 

aantal soorten kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee. 

3. Het instellingsbestuur maakt tijdig de kwalitatieve selectiecriteria en de 

selectieprocedure bekend op grond waarvan de toelating zal plaatsvinden ingeval het 

aantal aspirant-studenten het maximum aantal, bedoeld in het eerste lid, zou 

overschrijden. Het instellingsbestuur stelt daartoe een reglement vast. Bij het 

vaststellen van het reglement houdt het instellingsbestuur rekening met de belangen 

van aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

4. Het instellingsbestuur schrijft niet meer studenten in dan het maximum aantal dat 

het instellingsbestuur in verband met de beschikbare capaciteit heeft vastgesteld. 

5. Indien ten aanzien van een opleiding een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 

7.56 is vastgesteld, blijft dit artikel buiten toepassing. 

6. Voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de 

eerste vaststelling geschiedt, doet het instellingsbestuur hiervan mededeling aan Onze 

minister.  

7. Bij ministeriële regeling kunnen in ieder geval voorschriften worden vastgesteld met 

betrekking tot: 

a. de aanmeldingsdatum voor selectie; en 

b. indien een opleiding door meer dan één instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder 

a, wordt verzorgd, het aantal selectieprocedures van een bepaalde opleiding 

waaraan een gegadigde in hetzelfde studiejaar kan deelnemen. 

 
Artikel 9.33a. Adviesbevoegdheid universiteitsraad; adviesbevoegdheid 
studentengeleding  

1. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van de universiteitsraad voor elk 

door het college van bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot:  

a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de 

universiteit betreffen,  

b. de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld en die 

van het collegegeld, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 6.8, 

eerste lid, dienen te blijken.  

2. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van het deel van de 

universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk door het college 

van bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot: 

a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 9.36, tweede lid, van 

toepassing is,  

b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 en het 

collegegeld, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid,  

c. de regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van terugbetaling van wettelijk 

collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid,  

d. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de selectiecriteria en de 

selectieprocedure bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder b, onderscheidenlijk artikel 



7.26, 7.26a en 7.53, derde lid, en voor zover het de selectieprocedure betreft artikel 

7.30b, tweede lid,  

e. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de criteria en de procedure voor 

dispensatie van betaling van het hogere collegegeld, bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, 

onder c, en  

f. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de selectie, bedoeld 

in artikel 7.9b, eerste lid,  

g. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de 

studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in artikel 7.31b, vierde lid. 

 
 
 
 

 


