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Aanleiding 
Bij brief van 2 februari 2023 heeft de griffier van de VKC OCW u namens de VKC 
verzocht te reageren op gewijzigde wetsvoorstel loting en daarbij in te gaan op 
het aangenomen amendement Van der Woude c.s. in relatie tot het Klaas 
Vissermodel. Ook wordt gevraagd in te gaan op de berichtgeving hierover in het 
NRC en of het kabinet het geamendeerde wetsvoorstel handhaaft of intrekt. In de 
bijlage vindt u het volledige verzoek en de voorgestelde reactie. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord te gaan met bijgevoegde brief en deze te ondertekenen. 

Kernpunten 
In de brief gaat u in op de volgende punten: 

• Loting is een toevoeging aan het instrumentarium; 
• Het amendement voegt daar nog een optie aan toe; 
• Het amendement kan ook worden gebruikt door van aspirant-studenten 

een zekere inspanningsverplichting te vragen, hetgeen ook door Klaas 
Visser wordt betoogd in het NRC Handelsblad; 

• Daarnaast kan het amendement óók worden geïnterpreteerd als dat 
instellingen studenten kunnen uitsluiten van de loting op basis van hun 
(lage) scores op de (minimaal twee) kwalitatieve selectiecriteria; 

• Selectie gebeurt altijd op basis van minimaal twee kwalitatieve 
selectiecriteria, het is dus niet mogelijk studenten af te wijzen op basis 
van alléén middelbareschoolcijfers; 

• Toevoeging van loting en daarbij ook de mogelijkheid geven studenten te 
weren o.b.v. lage scores, is in elk geval een verbetering van het 
instrumentarium ten opzichte van de huidige situatie waarin loting niet is 
toegestaan; 

• Daarom handhaaft u het voorstel. 
 

• Zoals toegezegd in het Kamerdebat komt u voor de zomer met een brief 
waarin u verder ingaat op de uitkomsten van het onderzoek van de 
inspectie naar decentrale selectie. 
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