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Artikel 1. Algemene bepalingen 
1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de bepalingen in de 

‘Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW), 
2. en het reglement ‘Selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen’ 

van de Universiteit Utrecht. 
3. Begripsbepalingen 

a. bewijs van toelating: 
een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, 
van de wet (zie ook onder j); 

b. Commissie Selectie: 
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de commissie die wordt ingesteld ten behoeve van de selectie (zie 
ook onder 
c) voor de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving  
en waarvan de leden voor een termijn van 3 jaar worden 
benoemd door de (penvoerend) decaan; 

c. Selectie: 
de selectie als bedoeld in artikel 7.53 van de wet (zie ook 
onder j) zoals uitgevoerd in Utrecht voor de 
bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving ; 

d. Kandidaat: 
degene die zich via Studielink (zie ook onder h) heeft 
aangemeld voor deelname aan de selectie voor de 
bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving 

e. Numerus fixusopleiding: 
opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 56 van 
de wet (zie ook onder i) een beperkt aantal studenten kan 
worden ingeschreven; 

f. Opleiding: 
de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving verzorgd 
door de Universiteit Utrecht; 

g. Rangnummer: 
uniek nummer dat door de instelling toegekend wordt aan een 
kandidaat (zie ook onder d) die de selectie heeft doorlopen, 
waaruit blijkt hoe deze kandidaat ten opzichte van de andere 
deelnemers aan de selectie is beoordeeld; 

h. Studielink: 
de gemeenschappelijke aanmeld‐ en inschrijfapplicatie van de 
hogescholen en universiteiten; 

i. De wet: 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW). 

 
Artikel 2. Algemene bepalingen selectie 
Selectie voor numerus fixusopleidingen is ingesteld om een betere 
inhoudelijke match tussen student en opleiding te bewerkstelligen. 

 
1. Voor de selectie voor de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & 

Samenleving van de Universiteit Utrecht komen uitsluitend kandidaten 
in aanmerking die op 1 september 2023 voldoen aan de toelatingseisen 
zoals gelden voor de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & 
Samenleving. Hiervoor geldt het Onderwijs- en Examenreglement 
(OER) 2022-2023  van de opleiding. Daarnaast zijn de toelatingseisen 
ook te vinden op de website van ZGS. 

2. De selectie voor de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & 
Samenleving geschiedt op basis van de criteria genoemd in artikel 

https://www.uu.nl/bachelors/zorg-gezondheid-en-samenleving


 
Reglement selectie bachelor Zorg, Gezondheid & 
Samenleving  2023-2024 3 

4 van dit reglement. Er zijn maximaal 50 plekken beschikbaar.  
3. Bij deelname aan de selectie voor de bacheloropleiding Zorg, 

Gezondheid & Samenleving zijn de regels van administratieve aard uit 
artikel 3 van dit reglement van toepassing. 

4. Een kandidaat mag maximaal drie maal deelnemen aan de selectie van 
de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving. 

5. Het volledige aantal van 50 beschikbare plaatsen zal via selectie worden 
ingevuld. 

6. Kandidaten die op grond van de selectie een opleidingsplaats 
verwerven, dienen in het direct hierop aansluitende studiejaar met de 
opleiding te beginnen. 

 
Artikel 3. Algemene regels van administratieve aard 

1. Kandidaten die willen deelnemen aan de selectie voor de 
bacheloropleiding Zorg, Gezondheid & Samenleving dienen zich 
uiterlijk 15 januari 2023 via Studielink aan te melden. 

2. Kandidaten die zich tijdig hebben aangemeld, krijgen binnen tien 
werkdagen na aanmelding, doch uiterlijk 20 januari 2023, per e-
mail een link naar de digitale informatie die nodig is om de 
aanmelding te voltooien en daarmee de eerste selectieronde af te 
ronden (het dossier, zie art. 5).  

3. De kandidaat die tien werkdagen na aanmelding in Studielink of 
uiterlijk 20 januari 2023 geen toegang tot de benodigde informatie 
voor het voltooien van de aanmelding heeft ontvangen, dient direct een 
mail te sturen naar het voor de selectie bestemde e-mailadres 
(selectie.zgs@uu.nl). 

4. Voor schriftelijk of e-mailcontact over de selectie worden de bij 
Studielink bekend zijnde gegevens gebruikt. De kandidaat dient er zorg 
voor te dragen dat deze gegevens correct en actueel zijn. 

5. De kandidaat moet binnen de termijnen en op de wijze die de 
Commissie daarvoor aangeeft alle informatie verstrekken die de 
Commissie nodig heeft om de selectieprocedure te kunnen 
uitvoeren. 

 
Artikel 4. Procedure 
1. Selectie vindt plaats in twee rondes.  

 

2. In de eerste ronde wordt geselecteerd aan de hand van het ingeleverde 
dossier (zie art 5.1). 
 

3. In de tweede ronde wordt geselecteerd aan de hand van Situational 
Judgement Tests (zie art 5.3). 

 

mailto:selectie.zgs@uu.nl
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Artikel 5. Uitwerking procedure 
1. Selectie vindt plaats op basis van de criteria: 
A) Past performance 
B) Match met de opleiding 
C) Samenwerkingsvaaridgheden 
D) Brede interesse en nieuwsgierigheid 
E) Communicatieve vaardigheden 
F) Kritisch denken 
G) Open mindedness/ruimdekendheid 
H) Risico’s durven nemen 
I) Sociale betrokkenheid 
J) Compassie 

 
2. Voor selectie in de eerste ronde, stelt de kandidaat een dossier op in 

de digitale omgeving. Daarnaast levert de kandidaat een referent 
aan. Deze referent vult een vragenformulier in en dit wordt 
onderdeel van het dossier. De volgende onderdelen worden 
meegewogen: 

- Past performance: daartoe worden vragen gesteld over 
vooropleidingsgegevens, behaalde cijfers, evt. doubleren, bijzondere 
omstandigheden)  en resultaten. Kandidaten krijgen de ruimte om hun 
resultaten waar nodig toe te lichten. 

- Match met de opleiding: kandidaten vullen een vragenlijst in om aan te 
geven hoe goed ze bekend zijn met de onderwijsfilosofie, hoe goed deze 
visie bij hen past en wat hen motiveert voor deze opleiding. 

- Samenwerkingsvaardigheden: kandidaten vullen een vragenlijst in om 
aan te geven waar hun sterke en minder sterke punten liggen in hun 
samenwerkingsvaardigheden. 

- Extracurriculaire activiteiten: kandidaten vullen een vragenlijst in waarbij 
ze de ruimte krijgen om toe te lichten wat voor extracurriculaire 
activiteiten zij ondernemen, of ondernomen hebben en wat hun rol hierin 
is. 

- Brede interesse en nieuwsgierigheid: kandidaten vullen een vragenlijst in 
waarbij ze de ruimte krijgen om toe te lichten waar hun passie ligt.  
 

3. Op basis van de gewogen scores van de onderdelen wordt per kandidaat 
een score vastgesteld en vervolgens een ranking opgesteld. De 200 
kandidaten met het laagste nummer worden uiterlijk 4 maart 2023 
uitgenodigd voor de tweede ronde, de selectiedag op 18 maart 2023. De 
overige kandidaten krijgen uiterlijk 4 maart 2023 bericht dat zij niet 
worden uitgenodigd voor de selectiedag.  

 
4. Op de selectiedag leggen de kandidaten een digitale toets af gericht op 

het toetsen van eigenschappen (zie criteria onder 4.4). Daarbij krijgen zij 
scenario’s voorgelegd die zij dienen te beoordelen. Voor deze toets hoeft 
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vooraf geen materiaal te worden bestudeerd.  
 
Artikel 6. Regels met betrekking tot de digitale aanmelding 

1. Na het ontvangen van de link naar het digitaal vragenformulier zoals 
bedoeld in artikel 3, derde lid van dit reglement, moet een kandidaat 
uiterlijk 20 januari 2023 om 23.59u de volgende gegevens verstrekken: 

a. Informatie over de vooropleiding 
b. Informatie over studieverloop 
c. Ingevulde vragenlijst voor de kandidaat 
d. Ingevulde vragenlijst voor de referent 
e. Aanvullende informatie 

2. Indien de kandidaat, na herinnering, niet uiterlijk 20 januari 2023 om 
23.59u de digitale aanmelding volledig heeft afgerond, besluit de 
Commissie om de kandidaat uit te sluiten van verdere deelname. De 
kandidaat ontvangt een e-mail over de verwijdering uit het 
selectieproces. 

 
Artikel 7. Selectiedag 
De selectiedag vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023. De locatie van de 
selectie is het Utrecht Science Park te Utrecht. Er is één selectiedag, er kan 
geen beroep worden gedaan op een extra gelegenheid om welke reden dan 
ook. 

1. Kandidaten die op de selectiedag door bijzondere omstandigheden niet 
in Utrecht kunnen zijn, dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 februari 
2022 via een e-mailbericht naar selectie.zgs@uu.nl, contact op te 
nemen om te overleggen of er voor hen in redelijkheid deelname-
faciliteit op afstand geboden kan worden. Een kandidaat kan aan deze 
melding geen rechten ontlenen. 

2. Voor kandidaten met een functiebeperking kunnen in redelijkheid 
faciliteiten worden geboden tijdens de selectiedag. Kandidaten 
moeten zich hiervoor uiterlijk 1 februari 2023 gemeld hebben met 
een onderbouwd verzoek via selectie.zgs@uu.nl. 

3. De voertaal en toetstaal tijdens de selectiedag is Nederlands. 
4. De verwachte tijdsinvestering op de selectiedag bedraagt circa 2 uur per 

kandidaat. 
5. Bij (gedeeltelijke) afwezigheid op de selectiedag eindigt de deelname 

aan de selectie. De kandidaat ontvangt een e-mail over de 
verwijdering uit het selectieproces. 

 
Artikel 8. Vaststellen uitslag selectie 

1. De eindscore wordt berekend en vastgesteld door de Commissie 
Selectie op basis van de beoordeling van de onderdelen zoals 
gespecificeerd in artikel 4 van dit reglement. 

2. Bij door de Commissie Selectie geconstateerde fraude wordt een 
kandidaat onmiddellijk uitgesloten van selectie. 

mailto:selectie.dgk@uu.nl
mailto:selectie.dgk@uu.nl
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3. De beoordeling van de onderdelen van de selectie geschiedt voor 
alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen rekening gehouden 
met bijzondere omstandigheden van kandidaten voorafgaand aan of 
tijdens het maken van de onderdelen. 

4. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte 
toetsen of onderdelen daarvan. 

 

Artikel 9. Ranking 
Na afloop van de selectiedag wordt op basis van de gewogen scores van de 
onderdelen, zoals benoemd in artikel 4, bepaald wat de rangorde is waarin 
de kandidaten op een aan Studielink te verstrekken lijst worden geplaatst. 
De kandidaat met de hoogste gewogen score krijgt nummer 1, et cetera. Bij 
het opstellen van de ranking zijn een aantal regels van toepassing: 

 
1. Op 15 april 2023 worden kandidaten die hebben deelgenomen 

aan de selectieprocedure via Studielink op de hoogte gesteld van 
hun rangnummer.  

2. Aan de kandidaten met de laagste rangnummers biedt de 
toelatingscommissie via Studielink op 15 april 2023 een plaats 
binnen de opleiding bachelor Zorg, Gezondheid & Samenleving aan. 

3. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om binnen 2 weken 
de via Studielink aangeboden plaats te accepteren. 

 
Artikel 10. Privacy en gegevensbewaring 

1. De in het kader van de selectieprocedure beschikbaar gekomen 
persoonsgegevens van de kandidaat, waaronder de selectiegegevens, 
worden alleen gebruikt voor de selectie voor de bacheloropleiding 
Zorg, Gezondheid & Samenleving. 

2. Bewaring van de gegevens als bedoeld in het voorgaande lid van 
kandidaten voor wie de selectie heeft geleid tot een bewijs van 
toelating als bedoeld in artikel 1, derde lid onder a van dit reglement, 
vindt plaats overeenkomstig de AVG. 

3. Indien de selectie niet heeft geleid tot een bewijs van toelating als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a van dit reglement zullen de 
persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel worden 
vernietigd 3 maanden na de start van het collegejaar 2023 - 2024.  

 
Artikel 11. Onvoorziene situaties 
Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, 
beslist de Commissie Selectie. 

 
Artikel 12. Bekendheid regelingen 
Kandidaten worden geacht de inhoud van deze regeling te kennen en tevens 
kennis te hebben genomen van de aanvullende regelingen en toelichtingen die 
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de Commissie aan hen schriftelijk per post, per e-mail of anderszins ter 
beschikking stelt. 

 
Artikel 13. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022 en geldt 
voor de selectie voor plaatsing voor de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid 
& Samenleving in het collegejaar 2023-2024. 
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