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Stellingen  
behorende bij het proefschrift

MEDICAL STUDENT SELECTION
Effects of different admissions processes

1. De voorkeur voor selectie boven loting is onvoldoende wetenschappelijk 
onderbouwd (dit proefschrift).

2. Studenten die worden geaccepteerd in de selectie zijn niet geschikter voor  
de opleiding geneeskunde  dan studenten die worden afgewezen (dit proefschrift).

3. Studenten die zijn ingeloot voor de opleiding geneeskunde en niet de moeite 
hebben genomen om mee te doen aan de selectie, behalen slechtere resultaten  
(dit proefschrift).

4. De effecten van verschillende toelatingsprocedures op studieprestaties in  
de opleiding geneeskunde verschillen tussen universiteiten (dit proefschrift).

5. Een arbeidsintensieve selectieprocedure die het curriculum reflecteert is de beste  
optie als er toch geselecteerd moet worden  voor de opleiding geneeskunde  
(dit proefschrift).

6. Bij de selectie van geneeskundestudenten moeten studenten geselecteerd worden 
die willen worden opgeleid tot de artsen die nodig zijn in de maatschappij van  
de toekomst.

7. De eerlijkheid van een selectieproces hangt af van het perspectief van de kijker.

8. Het onderbuikgevoel dat ten grondslag ligt aan de meeste discussies over selectie 
moet worden vervangen door wetenschappelijk bewijs.

9. Binnen een promotietraject is het doen van wetenschappelijk onderzoek slechts een 
van de vele onderdelen van het leerproces.

10. In Groningen reflecteert de felicitatie ‘kon minder’ een gepast enthousiasme voor 
iemands promotie. 
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