
Reglement Selectie en Plaatsing  
Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid  
Wageningen University  2018-2019 
 
Zoals vastgesteld door College van Bestuur Wageningen University op 28 augustus 2017. 
   
Voor het studiejaar 2018-2019 zal de Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid van Wageningen 
University gebruik maken van de mogelijkheid van selectie in verband met de voor deze opleiding 
vastgestelde numerus fixus. Er zijn 170 plaatsen beschikbaar die volledig via decentrale selectie 
worden gevuld.  
  
Onderstaande regels zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats.  
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 

1. Voor selectie voor de Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid van Wageningen University, 
studiejaar 2018-2019, komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die voldoen aan de 
toelatingseisen zoals gelden voor de Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid. Zie hiervoor de 
website van de opleiding en de Onderwijs en Examenregeling Wageningen University 2017-2018 
(algemeen deel). 

2. Kandidaten kunnen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure voor de 
Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid.  

 
 
Artikel 2 Mandaat selectie en plaatsing 

De selectie wordt namens het College van Bestuur van Wageningen University uitgevoerd door de 
selectiecommissie Life Sciences (hierna: de selectiecommissie).  
 
 
Artikel 3 Aanmelddeadline 

Gegadigden melden zich vóór 15 januari 2018 23:59 aan via Studielink en geven daarbij automatisch 
aan dat ze deelnemen aan de selectieprocedure. Na aanmelding ontvangt de kandidaat per email 
een uitnodiging en nadere informatie van Wageningen University over de selectiedag. Kandidaten 
wordt dringend geadviseerd om de selectiecommissie te benaderen als ze uiterlijk 22 januari  2018 
geen uitnodiging voor de selectiedag hebben ontvangen. 
 
 
Artikel 4 Selectiecriteria 

1. De selectie gebeurt op basis van 3 onderdelen: 
a. het gemiddelde cijfer op het overgangsrapport 5-vwo naar 6-vwo van de vakken Biologie en 

Scheikunde, dit weegt voor 40% mee in de selectie; 
b. de uitkomsten van de Biomedical Admissions Test (BMAT) die tijdens de selectiedag in 

Wageningen wordt afgenomen, deze weegt voor 40% mee in de selectie. De Biomedical 
Admissions Test wordt afgenomen in het Engels. De BMAT score op kwaliteit van Engels 
wordt niet hierin meegewogen. De BMAT secties wegen respectievelijk 40%, 40% en 20% 
mee 

c. de uitkomst van een schriftelijke motivatietoets die tijdens de selectiedag in Wageningen 
wordt afgenomen, deze weegt voor 20% mee in de selectie. De motivatietoets kan gemaakt 
worden in het Nederlands of in het Engels. 

2. Indien de kandidaat middels een ander diploma dan het vwo-diploma toelating krijgt tot de 
opleiding, wordt ten behoeve van de selectie door de selectiecommissie bepaald welke vakken 
equivalent zijn aan Biologie resp. Scheikunde en worden deze vakken op een vergelijkbare wijze 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Voeding-en-Gezondheid/Numerus-Fixus-toelating-en-inschrijving.htm


meegewogen. Voor cijferconversie wordt gebruik gemaakt van de door Nuffic opgestelde 
documenten.  

 
 

Artikel 5 Deelname selectieprocedure  

1. De kandidaat dient zich uiterlijk 22 januari 2018 online te hebben geregistreerd voor de 
selectiedag. De kandidaat kan dan zijn cijfers van het 5 VWO overgangsrapport invullen en het 
cijferverklaring-formulier downloaden. 

2. De kandidaat draagt er zorg voor dat het formulier wordt ondertekend door hemzelf en voorzien 
van handtekening en stempel van zijn school. De kandidaat dient dit formulier in persoon in te 
leveren tijdens de selectiedag.  

3. Kandidaten die middels een ander diploma dan het vwo-diploma toelating krijgen tot de 
opleiding, stellen de selectiecommissie hiervan uiterlijk 15 januari 2018 per email op de hoogte. 
Zij leveren gewaarmerkte verklaringen zo spoedig mogelijk in, conform nadere afspraken 
gemaakt met de selectiecommissie. 

4. De selectiedag vindt plaats op zaterdag 10 februari 2018 in Wageningen. Er is slechts één 
selectiedag. Bij afwezigheid wordt voor beide toetsen het cijfer 0 toegekend. Kandidaten 
woonachtig op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten die10 februari 2018 
niet in Wageningen aanwezig kunnen zijn, dienen uiterlijk 15 januari 2018 per email contact op 
te nemen met de selectiecommissie om te overleggen of er voor hen in redelijkheid een 
alternatieve deelname-faciliteit geboden kan worden.  

5. Op de selectiedag moet de kandidaat zich kunnen identificeren. 
6. Voor kandidaten met een functiebeperking kunnen in redelijkheid faciliteiten worden geboden 

tijdens de selectiedag. Een dergelijke faciliteit dient uiterlijk 15 januari  2018 online te worden 
aangevraagd, voorzien van een verklaring van een ter zake deskundige (bijv. een 
doktersverklaring). De aanvraag wordt indien nodig door de selectiecommissie voor advies 
voorgelegd aan de dienst studentenbegeleiding van Wageningen University en de kandidaat 
wordt voorafgaand aan de selectiedag op de hoogte gebracht of en van welke faciliteiten de 
kandidaat gebruik kan maken. 

7. Indien de kandidaat ten behoeve van selectie bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling de 
Biomedical Admissions Test (BMAT) dient af te leggen, deelt de selectiecommissie op verzoek 
van de kandidaat de uitslag met de andere instelling. 

 
 
Artikel 6 Selectieprocedure 

1. Indien het aantal aanmeldingen op 16 januari hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal 
selectie plaatsvinden. De selectie is uiterlijk op 14 april afgerond.  

2. Als het aantal aanmeldingen op 16 januari lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare 
plaatsen vindt geen selectie plaats. Alle aanmeldingen op 15 januari ontvangen direct een 
rankingnummer en zullen op 15 april een bewijs van toelating ontvangen. Aan de kandidaten die 
uiterlijk 15 januari hun aanmelding hebben gedaan wordt een verplichte matchingsactiviteit 
aangeboden. Deze matchingsactiviteit is een vereiste voor inschrijving voor de opleiding. De 
uitkomst van deze matchingsactiviteit heeft een adviserend, maar niet bindend karakter.  

 
 
Artikel 7 Selectieprocedure: Uitslag en bewijs van toelating 

1. Na afloop van de selectiedag én ontvangst van de cijferverklaringen, wordt op basis van de 
gewogen scores (weging zoals in artikel 4 uiteengezet) bepaald wat de rangorde is waarin de 
kandidaten op een aan Studielink te verstrekken lijst worden geplaatst. De kandidaat met de 
hoogste score krijgt het rankingnummer 1, degene met de laagste score krijgt het hoogste 
rankingnummer toebedeeld. 



2. Kandidaten die én niet meedoen aan de selectiedag én niet tijdig een cijferverklaring inzenden, 
ontvangen geen rankingnummer en worden daarmee niet geselecteerd en krijgen daarmee geen 
plaats aangeboden. De kandidaat verbruikt in dit geval wel een deelnamekans.  

3. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte toetsen of onderdelen daarvan. 
4. Bij fraude geconstateerd door de selectiecommissie wordt een kandidaat onmiddellijk 

uitgesloten van selectie voor de Bacheloropleiding Voeding en Gezondheid. Er wordt dan geen 
rankingnummer toegekend.  

5. Op 15 april 2018 worden kandidaten door Studielink per email op de hoogte gesteld van het aan 
hen toegekende rankingnummer. De kandidaat kan op 15 april 2018 dit rankingnummer bij de 
eigen aanmelding in Studielink bekijken. Op basis van het rankingnummer worden plaatsen door 
Studielink namens Wageningen University geautomatiseerd aangeboden. Op of direct na 15 april 
ontvangt de kandidaat een toelichting op het rankingnummer van Wageningen University. De 
toekenning van de beschikbare plaatsen geschiedt op basis van het rankingnummer, startende 
vanaf het laagste rankingnummer.  

6. De aangeboden plaats dient binnen 14 kalenderdagen door de kandidaat te worden 
geaccepteerd middels Studielink. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om tijdig de 
plaats te accepteren . Indien de plaats niet tijdig is geaccepteerd, vervalt dit van rechtswege.  

7. Als een aangeboden plaats vervalt, biedt Studielink namens Wageningen University een plaats 
aan de kandidaat met het laagste rankingnummer, die nog geen plaats was aangeboden. 

 
 
Artikel 8 Aanbieden van plaatsen 

Tot en met uiterlijk 1 september 2018 kunnen er plaatsen worden aangeboden. Na deze datum zal 
Studielink geen plaatsen meer namens Wageningen University aanbieden. 
 
 
Artikel 9 Datum aantonen vooropleidingseisen 

1. De kandidaat die een plaats heeft geaccepteerd dient uiterlijk 1 augustus 2018 aan te tonen dat 
hij voldoet aan de vooropleidingseisen of de nadere vooropleidingseisen. Dit doet hij door alle 
bewijsstukken in te sturen naar de Bachelor toelatingscommissie van Wageningen University die 
over toelaatbaarheid beslist. Als niet tijdig is voldaan aan deze verplichting, beslist de 
toelatingscommissie dat de kandidaat niet toelaatbaar is en vervalt de plaats. De vrijgekomen 
plaats wordt opnieuw aangeboden aan een kandidaat zoals beschreven in artikel 7 lid 7. 

2. Indien de kandidaat niet voor 1 augustus 2018 kan aantonen dat hij voldoet aan de 
vooropleidingseisen of de nadere vooropleidingseisen, dient de kandidaat uiterlijk 1 augustus 
2018 een verzoek om uitstel in per email bij de selectiecommissie. Als de selectiecommissie 
vaststelt dat de kandidaat niet voor 1 augustus kan voldoen aan deze eis, wordt door de 
selectiecommissie een nieuwe termijn vastgesteld. De uiterste datum hiervoor is 31 augustus 
2018. Als niet binnen de nieuwe termijn is voldaan aan deze verplichting, beslist de 
toelatingscommissie dat de kandidaat niet toelaatbaar is en vervalt de plaats. De vrijgekomen 
plaats wordt opnieuw aangeboden aan een kandidaat zoals beschreven in artikel 7 lid 7. 
 
 

Artikel 10 Kandidaat slaagt er niet in diploma te halen 

1. Kandidaten die er niet in slagen hun toelatinggevend diploma of getuigschrift te behalen kunnen 
middels email een verzoek doen bij de selectiecommissie om de aanmelding te laten vervallen. 

2. De kandidaat dient een verzoek als bedoeld in lid 1, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 
31 augustus 2018 in te dienen. Bij intrekken van de aanmelding wordt de aanmelding niet als 
deelnamepoging meegeteld. 

 
 
Artikel 11 Hardheidsclausule 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Voeding-en-Gezondheid/Numerus-Fixus-toelating-en-inschrijving.htm


De selectiecommissie kan in die gevallen waar strikte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van 
overwegende aard, afwijken van het bepaalde in dit reglement, dit tot uiterlijk 31 augustus 2018. 
Daar waar dit reglement niet in voorziet, besluit de selectiecommissie, waar nodig geadviseerd door 
de dienst studentenbegeleiding, de Bachelor toelatingscommissie of het hoofd van het Studenten 
Service Centrum van Wageningen University. Het is hierbij noodzakelijk dat de kandidaat de 
selectiecommissie terstond per email melding doet van de ontstane situatie en dit vergezeld te laten 
gaan van mogelijke bewijsstukken. De selectiecommissie kan niet afwijken van bindende wet- en 
regelgeving.  
 
 
Artikel 12 Rechtsbescherming 

1. Kandidaten kunnen tegen een beslissing1 van de selectiecommissie binnen zes weken na 
dagtekening van de beslissing bezwaar indienen bij het College van Bestuur van Wageningen 
University.  Het bezwaar dient te worden ingesteld door middel van een met redenen omkleed 
bezwaarschrift. Bij het bezwaarschrift dient een afschrift van de beslissing te worden gevoegd.  
Kandidaten kunnen hiertoe contact opnemen met de Faciliteit van Wageningen University, dit is 
een digitaal juridisch loket dat per e-mail (faciliteit@wur.nl) en per post (Wageningen University, 
t.a.v. de Faciliteit, Postbus 9101, 6700HB Wageningen) kan worden bereikt. 

2. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en er wordt besloten dat een bewijs van toelating aan 
de kandidaat wordt vertrekt, ziet dit bewijs van toelating op het studiejaar waarvoor het verzoek 
tot inschrijving was ingediend. 

3. Aan de kandidaat aan wie na een gegrond verklaard bezwaar een plaats wordt aangeboden, kan 
in afwijking van lid 2 een bewijs van toelating voor het opvolgende studiejaar worden uitgereikt 
indien: 
a. er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en komen voor het studiejaar waar het verzoek tot 

inschrijving op zag; 
b. op het bezwaarschrift na de aanvang van het studiejaar, oftewel na 1 september, wordt 

besloten; 
c. de kandidaat zelf verzoekt om een plaats voor het opvolgende studiejaar. 

4. Tegen de beslissing op bezwaar kan de kandidaat beroep instellen bij het landelijke College van 
Beroep Hoger Onderwijs.  

 
 
 
 

                                                           
1 Besluiten zijn: het toekennen van een rankingnummer op basis van de selectie en het besluit tot aanbieden van een plaats 
en het besluit tot al dan niet toelaten op grond van toelatingseisen en besluiten op grond van de hardheidsclausule. Geen 
besluiten zijn: de normering van de selectieonderdelen, het vervallen van gestelde termijnen. 


