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Geacht College van Bestuur, 

 

Hierbij verzoek ik u om voor de masteropleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit ingaande 1 

september 2020 een maximum capaciteit voor het aantal studenten vast te stellen van 360 per studiejaar. 

De volgende redenen liggen hier aan ten grondslag: 

1. De huidige toelatingseisen van de masteropleiding Geneeskunde EUR voldoen (voor een deel) niet aan de 

WHW. In verband met capaciteitsproblemen vermeldt de huidige Onderwijs en Examenregeling (OER) van 

de masteropleiding Geneeskunde Curriculum Erasmusarts 2020, dat alleen studenten met een 

bachelordiploma  Geneeskunde behaald aan de EUR kunnen worden toegelaten. Studenten met een 

bacheloropleiding Geneeskunde elders behaald kunnen bij hoge uitzondering op grond van de 

hardheidsclausule worden toegelaten tot de masteropleiding Geneeskunde. 

Recent heeft het College van Hoger Beroep voor het Onderwijs (CBHO) uitspraak gedaan inzake het toelaten 

van een student met een bachelor elders in Nederland behaald aan een masteropleiding Geneeskunde. Door 

het CBHO werd geoordeeld dat het in strijd is met de Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW) dat alleen studenten afkomstig van de “eigen” bacheloropleiding kunnen doorstromen 
naar de masteropleiding.  

Met andere woorden, ook in de OER van de masteropleiding Geneeskunde van de EUR zal in de toekomst niet 

meer de eis mogen worden gesteld dat toegang tot de master alleen open staat voor studenten die in het 

bezit zijn van een bacheloropleiding Geneeskunde behaald aan de EUR. 

Door deze CBHO uitspraak staat nu in principe de deur open voor studenten van buiten de eigen faculteit. Dit 

is een onwenselijke situatie, vanwege capaciteitsredenen: de opleiding heeft net voldoende capaciteit om de 

EUR bachelorstudenten te equiperen in de master alsook enkele buitenlandse (vaak vluchteling) artsen. 
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2. Ook de Inspectie Hoger Onderwijs heeft geconstateerd dat de regelgeving van de EUR met betrekking tot 

de toelating tot de masteropleiding Geneeskunde niet in overeenstemming met de WHW is. De inspectie 

heeft dringend verzocht om vanaf het academisch jaar 2020-2021 dit op orde te hebben, eventueel met 

gebruikmaking van een capaciteitsbeperkende maatregel die op grond van artikel 7.30b van de WHW kan 

worden gesteld. 

 

Voor de toelating tot de masteropleiding geneeskunde zijn nieuwe criteria geformuleerd, bestaande uit 

nieuwe kwalitatieve criteria en een capaciteitsbeperkende maatregel. Tevens wordt bepaald dat de decaan 

ter besluitvorming van de toelating een toelatingscommissie instelt.  

 

In de bijlage treft u de tekst aan met betrekking tot de toelatingseisen en de maximale capaciteit. Deze tekst 

zal opgenomen worden in de Onderwijs- en examenregeling masteropleiding geneeskunde van 2020-2021. De 

verdeling van de plaatsen wordt nader uitgewerkt in de Regeling Verdeling Instroommomenten reguliere 

coassisten. 

 

Ik verzoek aan het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op grond van artikel 7.30b 

WHW te besluiten tot een capaciteitslimiet voor de masteropleiding geneeskunde EUR van maximaal 360 

studenten per studiejaar.  

 

Hoogachtend, 

 
 
 

Prof. dr. J.P.T.M. van Leeuwen, 
 
 
decaan faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
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To the Executive Board 

of Erasmus University Rotterdam 

 Room Ae-314 

E-mail examencommissie@erasmusmc.nl 

Our reference  EC/FP 

Date  7 April 2020 

 
 
 
 
 

 
Re.: application for capacity regulation 

for the EUR master programme in Medicine 

 

 

 

 

Dear Executive Board, 

 

With this letter I am submitting an application requesting that you set a maximum capacity of 360 students 

per academic year for the Erasmus University master programme in Medicine, effective from 1 September 

2020. 

This application is based on the following reasons: 

3. Some elements of the current admission requirements for the EUR master programme in Medicine do not 

meet the statutory requirements of the Higher Education and Research Act. In relation to capacity issues, 

the current Course and Examination Regulations of the master programme in Medicine Curriculum 

Erasmusarts 2020 states that only students with a bachelor diploma in Medicine obtained at EUR are 

eligible for admission. Students who have taken a bachelor programme in Medicine elsewhere may on 

rare occasions be admitted to the master programme in Medicine based on the hardship clause. 

Recently, the Higher Education Appeals Tribunal (CvBHO) issued a decision regarding admitting a student who 

had obtained a bachelor degree elsewhere in the Netherlands to the master programme in Medicine. The 

Higher Education Appeals Tribunal ruled that only allowing students from an institution’s ‘own’ bachelor 
programme to be admitted to continue in the master programme contravenes the Higher Education and 

Research Act.  

In other words, in the future, the Course and Examination Regulations for EUR’s master programme in 
Medicine will also no longer be permitted to set the requirement that admission to the master programme is 

only open to students who have received their bachelor degree in medicine at EUR. 

Due to this Higher Education Appeals Tribunal ruling, in principle, the door is open to students from outside of 

our faculty. For capacity reasons, this is an undesirable situation: the programme only just has sufficient 
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capacity to accommodate EUR bachelor students in the master programme, in addition to a few international 

(often refugee) doctors. 

 

4. The Higher Education Inspectorate has also noted that EUR regulations relating to admission to the 

master programme in Medicine are incompatible with the Higher Education and Research Act. The 

Inspectorate has urgently requested that steps be taken to resolve this issue as of the 2020-2021 

academic year, with the possible use of a capacity restriction measure that can be instituted based on 

Section 7.30b of the Higher Education and Research Act. 

 

New criteria have been developed pertaining to admission to the master programme in Medicine, consisting 

of new qualitative criteria and a capacity restriction measure. Additionally, it has been specified that the dean 

will establish an admission board for the purpose of decision-making in regard to admission.  

 

The annex contains the text in reference to the admission requirements and the maximum capacity. This text 

shall be incorporated in the 2020-2021 Course and Examination Regulations for the master programme in 

Medicine. The allocation of the places will be developed in more detail in the Regeling Verdeling 

Instroommomenten reguliere coassistenten (Regulation for Allocation Entry Dates Regular Medical Interns). 

 

I would request that the Erasmus University Rotterdam Executive Board adopt a decision for a capacity 

restriction of 360 students per academic year for the EUR master programme in Medicine, based on Section 

7.30b of the Higher Education and Research Act.  

 

Yours sincerely, 

 
 
 

Prof. J.P.T.M. van Leeuwen, 
 
 
Dean of the Faculty of Medicine and Health Sciences 


