
Uitvoeringsbesluit selectie Bestuurs- en Organisatiewetenschap voor cohort 2023 
 
De Regeling selectiecriteria en selectieprocedure bacheloropleiding Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht (RSS B&O), zoals door het College van Bestuur van de 
Universiteit Utrecht vastgesteld, geeft aan dat een aantal elementen van het selectieproces 
jaarlijks door de onderwijsdirecteur vastgesteld moet worden. Voor de selectie die plaatsvindt 
gedurende het collegejaar 2022-2023, voor het cohort dat per 1 september 2023 met de opleiding 
zal beginnen, gebeurt dat in dit besluit.  
Dit besluit volgt de terminologie zoals gehanteerd in de RSS B&O. 
 
Artikel 3.5 lid 2 RSS B&O: Het moment waarvóór de vwo eindcijfers moeten zijn ingevoerd in het 
selectiesysteem, wanneer kandidaten dit jaar het vwo eindexamen doen, is: donderdag 15 juni 
2023 13.00 uur. 
 
NB. Gedurende de afgelopen twee collegejaren heb ik op een later moment besloten deze deadline 
te verplaatsen omdat bij ministeriële regeling de mogelijkheid werd geboden om de eerste 
toetskans te spreiden over het eerste en tweede tijdvak. Deze mogelijkheid wordt in bijzondere 
gevallen ook dit jaar geboden, maar de vrijheid in de keuze daarvoor is beperkt tot situaties waarin 
ziekte of quarantaine een rol spelen. Dat is meer in lijn met de situatie vóór de uitbraak van 
COVID-19, waar de RSS B&O voor is geschreven. In de Kamerbrief laat de minister daarnaast zien 
dat het gebruik van de spreidingsoptie al in 2021 is afgenomen ten opzichte van 2020. Vanwege 
deze combinatie aan argumenten weeg ik daarom het tijdig bekendmaken van de uitslag en het 
volgen van de voor het College van Bestuur vastgestelde RSS B&O dit jaar zwaarder dan de 
uitzonderlijkheid van de situatie die door de besluiten van de minister over het centraal schriftelijk 
eindexamen van 2023 zijn vastgesteld. Ik zal daarom, tenzij de situatie gedurende het jaar 
wezenlijk verandert, niet nogmaals tot een dergelijke uitzondering besluiten en bovengenoemde 
deadline handhaven. Wanneer kandidaten door ziekte of quarantaine (een deel van de) centrale 
examens toch pas in het tweede tijdvak afleggen, zal de selectie gebaseerd zijn op de wel 
beschikbare cijfers of alleen op het schoolexamencijfer. 
 
 
Artikel 3.5 lid 3 RSS B&O: Als reguliere, wettelijke examenvakken worden beschouwd: 
 
In navolging van artikel 2.5, 2.6. 2.7, 2.10, 2.11 en 2.12 van het Inrichtingsbesluit WVO 2020 van 
14 oktober 2021, zoals het laatst gewijzigd met ingang van 1 augustus 2022.  
 
Voor het vwo: 

- Nederlandse taal en literatuur (gemeenschappelijk deel, verplicht) * 
- Engelse taal en literatuur (gemeenschappelijk deel, verplicht) * 
- Franse taal en literatuur * 
- Duitse taal en literatuur * 
- Spaanse taal en literatuur * 
- Spaanse taal en literatuur (elementair) 
- Russische taal en literatuur * 
- Russische taal en literatuur (elementair) 
- Italiaanse taal en literatuur * 
- Italiaanse taal en literatuur (elementair) 
- Arabische taal en literatuur * 
- Arabische taal en literatuur (elementair) 
- Turkse taal en literatuur * 
- Turkse taal en literatuur (elementair) 
- Chinese taal en cultuur 
- Chinese taal en cultuur (elementair) 
- Friese taal en cultuur * 
- Latijnse taal en cultuur * 
- Griekse taal en cultuur * 
- maatschappijleer (gemeenschappelijk deel, verplicht) 
- culturele en kunstzinnige vorming (gemeenschappelijk deel, verplicht) 
- lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel, verplicht) 



- wiskunde A * 
- wiskunde B (verplicht in profiel N&T) * 
- wiskunde C * 
- wiskunde D 
- natuurkunde (verplicht in profiel N&T) * 
- scheikunde (verplicht in profiel N&T en N&G) * 
- natuur, leven en technologie 
- informatica 
- biologie (verplicht in profiel N&G) * 
- aardrijkskunde * 
- economie (verplicht in profiel E&M) * 
- geschiedenis (verplicht in profiel E&M en C&M) * 
- bedrijfseconomie * 
- maatschappijwetenschappen * 
- kunst (algemeen) * 
- kunst (beeldende vormgeving) * 
- kunst (muziek) * 
- kunst (drama) * 
- kunst (dans) * 
- muziek * 
- tekenen * 
- handvaardigheid * 
- textiele vormgeving * 
- filosofie * 
- algemene natuurwetenschappen 
- bewegen, sport en maatschappij 
- profielwerkstuk 

 
Voor het havo: 

- Nederlandse taal en literatuur (gemeenschappelijk deel, verplicht) * 
- Engelse taal en literatuur (gemeenschappelijk deel, verplicht) * 
- Franse taal en literatuur * 
- Duitse taal en literatuur * 
- Spaanse taal en literatuur * 
- Spaanse taal en literatuur (elementair) 
- Russische taal en literatuur * 
- Russische taal en literatuur (elementair) 
- Italiaanse taal en literatuur * 
- Italiaanse taal en literatuur (elementair) 
- Arabische taal en literatuur * 
- Arabische taal en literatuur (elementair) 
- Turkse taal en literatuur * 
- Turkse taal en literatuur (elementair) 
- Friese taal en cultuur * 
- maatschappijleer (gemeenschappelijk deel, verplicht) 
- culturele en kunstzinnige vorming 
- lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel, verplicht) 
- wiskunde A * 
- wiskunde B (verplicht in profiel N&T) * 
- wiskunde D 
- natuurkunde (verplicht in profiel N&T) * 
- scheikunde (verplicht in profiel N&T en N&G) * 
- natuur, leven en technologie 
- informatica 
- biologie (verplicht in profiel N&G) * 
- aardrijkskunde * 
- economie (verplicht in profiel E&M) * 
- geschiedenis (verplicht in profiel E&M en C&M) * 
- bedrijfseconomie * 



- maatschappijwetenschappen * 
- kunst (algemeen) * 
- kunst (beeldende vormgeving) * 
- kunst (muziek) * 
- kunst (drama) * 
- kunst (dans) * 
- muziek * 
- tekenen * 
- handvaardigheid * 
- textiele vormgeving * 
- filosofie * 
- algemene natuurwetenschappen 
- bewegen, sport en maatschappij 
- profielwerkstuk 

 
Van de examenvakken met een * moet bij het doorgeven van het eindcijfer zowel een centraal- als 
een schoolexamencijfer worden doorgegeven, voor de overige vakken hoeft alleen een 
schoolexamencijfer te worden doorgegeven. 
 
Artikel 3.5 lid 6 RSS B&O: nadere regels over het invoeren van cijfers (dit deel van het 
uitvoeringsbesluit moet worden gezien als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3 lid 4 Algemene 
Wet Bestuursrecht) 
 
Het zogenaamde combinatiecijfer hoeft niet te worden doorgegeven, de verplichte onderdelen 
daarvan (maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk) moeten wel 
als afzonderlijke cijfers worden doorgegeven, evenals het cijfer van algemene 
natuurwetenschappen wanneer dat onderdeel is van dit cijfer. 
 
Vanwege de vergelijkbaarheid van de resultaten worden door het bevoegd gezag vast te stellen 
vakken en programmaonderdelen niet aangemerkt als reguliere examenvakken, dat geldt voor alle 
vakken die niet expliciet in het inrichtingsbesluit WVO worden genoemd. 
 
Nu de minister bij besluit van 9 maart 2018 heeft bepaald dat het cijfer voor rekenen niet langer 
meetelt voor het vwo examen, volgt de opleiding dit besluit en kunnen rekencijfers niet worden 
ingevoerd, totdat de minister of de wetgever anders besluit. 
 
In navolging van het advies van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders van 30 
april 2018 wordt voor 5 vwo cijfers gevraagd naar overgangscijfers, en niet het 
schoolexamencijfer. 
 
Wanneer kandidaten examen hebben gedaan in eerdere jaren en de namen van vakken in 
die jaren verschilden van bovenstaande lijst gelden de volgende uitgangspunten: 

- Vakken eindigend in 1,2 worden als de reguliere vakken uit bovenstaande lijst ingevuld 
(bijvoorbeeld het resultaat voor economie 1,2 wordt als economie ingevuld, en het 
resultaat voor Duitse taal en cultuur 1,2 als Duitse taal en cultuur). Zie enkele 
uitzonderingen op deze algemene regel hieronder. 

- Deeltalen worden als elementaire talen ingevoerd (bijvoorbeeld het resultaat voor Frans 1 
wordt ingevuld onder Franse taal en cultuur (elementair)). 

- Resultaten voor wiskunde A1,2 worden ingevuld onder wiskunde A, resultaten voor 
wiskunde A1 worden ingevuld onder wiskunde C, en resultaten voor zowel wiskunde B1 als 
wiskunde B1,2 onder wiskunde B. 

- Resultaten voor maatschappijleer 1 worden ingevuld onder maatschappijleer, resultaten 
voor maatschappijleer 1,2 onder maatschappijwetenschappen 

- Resultaten voor Culturele en Kunstzinnige vorming 2 en 3 worden als gemiddelde 
ingevoerd bij het kunstvak dat het meeste aansluit bij de inhoud van Culturele en 
Kunstzinnige vorming 3 (beeldende vorming, muziek, drama of dans) 

- De resultaten van deelvakken (1 in plaats van 1,2) wordt voor wat betreft de vakken 
natuurkunde, scheikunde en economie ingevuld onder de reguliere vakken (zonder 1) uit 
de lijst hierboven. 



- Het resultaat van biologie 1 wordt ingevoerd als resultaat voor de cursus natuur, leven en 
technologie. 

- Het resultaat van Management en Organisatie wordt ingevoerd als het resultaat van 
Besdrijfseconomie. 

- Wanneer het eindexamen is afgelegd vóór de invoering van de Tweede Fase, moet de 
kandidaat contact opnemen via bachelor.usbo@uu.nl. In dat geval wordt een mogelijkheid 
gecreëerd om de namen van de vakken, zoals die op de eindlijst staan, zelf in te voeren. 
De cijfers die in dat geval moeten worden ingevoerd zijn steeds per vak het gemiddelde 
van het schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen indien dat is afgelegd. 

 
Wanneer vrijstelling is verleend voor een van de verplichte onderdelen van het algemene deel hoeft 
daarvoor vanzelfsprekend geen cijfer te worden ingevoerd. In dat geval moet de kandidaat contact 
opnemen via bachelor.usbo@uu.nl om dat vak te laten verwijderen uit de lijst. 
 
Wanneer ook resultaten van een mavo, vbo of vmbo examen doorgegeven moeten worden, moet 
de kandidaat contact opnemen via bachelor.usbo@uu.nl. In dat geval wordt een mogelijkheid 
gecreëerd om de namen van de vakken, zoals die op de eindlijst staan, zelf in te voeren. De cijfers 
die in dat geval moeten worden ingevoerd zijn steeds per vak het gemiddelde van het 
schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen indien dat is afgelegd. 
 
Kandidaten die in het schooljaar 2019-2020 hun diploma hebben behaald, en vanwege de uitbraak 
van COVID-19 geen centraal schriftelijk eindexamen hebben gedaan, geven alleen hun definitieve 
schoolexamenresultaten door. Daarvoor is een afzonderlijk formulier beschikbaar in het systeem 
dat de selectieprocedure ondersteunt. De kandidaat moet contact opnemen via 
bachelor.usbo@uu.nl om dat formulier aan het dossier te laten toevoegen. De 
resultaatverbeteringstoetsen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
In overige gevallen, of wanneer bovenstaande onduidelijkheid laat bestaan, blijft de discretionaire 
bevoegdheid van de onderwijsdirecteur bestaan. Ook op deze beleidsregel is het bepaalde in artikel 
4.6 RSS B&O van toepassing. 
 
Artikel 4.2 lid 3 RSS B&O: De datum vanaf wanneer dossiers voor kandidaten worden 
aangemaakt is: donderdag 1 december 2022 (de onderwijsdirecteur kan besluiten deze datum uit 
te stellen wanneer onderhoud van het digitale systeem dat de selectie ondersteunt daar om 
vraagt). 
 
Artikel 4.4 lid 7 RSS B&O: De datum waarop het selectiebesluit per e-mail aan kandidaten 
bekendgemaakt wordt is: woensdag 21 juni 2023, of zoveel eerder als dat volgens de 
onderwijsdirecteur verantwoord is binnen de uitgangspunten van de RSS B&O. 
 
Artikel 4.4 lid 8 RSS B&O: De termijn waarbinnen kandidaten een aangeboden plaats moeten 
bevestigen is: twee weken. 
 
Artikel 4.6 lid 4 RSS B&O: De datum waarvóór dossiers compleet moeten zijn om in aanmerking 
te kunnen komen voor toelating tot de opleiding is: maandag 12 juni 2023, met uitzondering van 
de vwo eindcijfers (zie hierboven). Deze deadline geldt als uiterste moment, waarna geen uitstel 
meer verleend kan worden voor onderdelen van het dossier, en ook het selectiegesprek gevoerd 
moet zijn. Deadlines voor individuele kandidaten liggen in principe altijd vóór deze finale deadline 
(zie RSS B&O). Aan het vaststellen van deze uiterste deadline kunnen dan ook geen rechten op 
uitstel voor onderdelen van het dossier worden ontleend (zie RSS B&O) 
 
Dit besluit is vastgesteld op 1 december 2022 
 
 
dr. S.C. Steenman 
Onderwijsdirecteur Bestuurs- en Organisatiewetenschap UU 
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