Geachte College van Bestuur,

Iedereen die met succes een opleiding in het hoger onderwijs kan afronden moet
toegang kunnen hebben tot het hoger onderwijs. Etniciteit, sociale klasse, religie of
gender mag daar geen rol in spelen. Met waardering voor uw eerdere inzet om dit
principe te waarborgen, willen wij u wijzen op twee mogelijke bedreigingen voor de
toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs.
Ten eerste is er afgelopen week op scienceguide.nl1 een artikel verschenen over de
effecten van de decentrale selectie op de toegankelijkheid van het onderwijsstelsel.
Het artikel, dat werd geschreven naar aanleiding van een recente overzichtsstudie over
het onderwerp, impliceert dat de huidige vorm van decentrale selectie vooral ‘witte,
brave meisjes’ bevoordeelt.
Ten tweede zijn er commerciële bedrijven die aspirant-studenten trainen om door de
decentrale selectie heen te komen. Deze trainingen zorgen ervoor dat aspirantstudenten met ouders die zich een dergelijke training kunnen veroorloven meer kans
maken om binnen te komen bij geneeskunde. Een zoekopdacht via Google laat
onmiddelijk zien dat er al verschillende aanbieders zijn die voor de Radboud
Universiteit dergelijke trainingen verzorgen2.
Op basis van de bovenstaande overwegingen verzoekt Studentenfractie AKKUraatd
het college van bestuur om de volgende maatregelen te nemen, teneinde de
toegankelijkheid van ons onderwijs te waarborgen:



Een onderzoek naar selectiecriteria van de fixus-studies aan de RU en een analyse
van in hoeverre zij bepaalde groepen in de samenleving bevoordelen;
Een extra gratis voorlichtingsactiviteit bij fixus-studies om aspirant-studenten klaar
te maken voor de selectie. Iedereen krijgt op deze manier gelijke kansen.
Daarnaast zorgt dit gratis aanbod ervoor dat het gat in de markt voor commerciële
bedrijven verdwijnt. Op deze manier kunnen we dergelijke bedrijven terug naar de
andere kant van de Waal sturen.

Toegankelijk onderwijs past in het emancipatoire karakter van de Radboud
Universiteit. Wij hopen dan ook dat u over bovenstaand genoemde maatregelen met
ons in gesprek wilt gaan.

Met vriendelijke groet,

Studentenfractie AKKUraatd
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https://www.scienceguide.nl/2019/01/decentrale-selectie-bevoordeelt-brave-witte-meisjes/
http://www.decentraleselectiehulp.nl/decentrale-selectie-training-nijmegen/

