Toelichting op document
Al enkele jaren kent Perikles activiteiten waarvoor loting wordt gebruikt om de
deelnemers te bepalen. Om duidelijkheid en transparantie te waarborgen hebben
wij een Algemeen Lotingbestand opgesteld, dat als handleiding dient te worden
gebruikt voor activiteiten waarbij wordt geloot.

Opgesteld in mei 2018

Algemeen Lotingbestand studievereniging Perikles
Algemeen:
1. De commissie en coördinator die desbetreffende activiteit organiseren, leggen
ten minste voor de laatste bestuursvergadering (BV) voor de activiteit het
volgende vast:
1.
2.
3.
4.
5.

Wanneer zijn de aanmeldingen open?
Hoeveel plekken zijn er beschikbaar?
Welke standaardplekken zijn er verdeeld?
Wat gebeurt er met standaardplekken die niet gevuld worden?
Hoe worden restplekken verdeeld?

2. Tijdens de BV legt de coördinator deze punten voor aan het bestuur. Als deze
volledig genotuleerd en goedgekeurd worden, is de loting procedure officieel
vastgelegd en kan deze plaatsvinden.
3. Tijdens de loting houdt de coördinator van de commissie toezicht op het naleven
van de vooraf vastgestelde wijze. Wanneer er een fout optreedt of de vooraf
vastgestelde wijze wordt niet gehanteerd, wordt de loting onmiddellijk ongeldig
verklaard. Hierna vindt een nieuwe loting plaats.
4. De coördinator van de commissie verklaart vervolgens tijdens de eerstvolgende
BV dat de loting volgens de vooraf vastgestelde wijze is verlopen. Dit wordt ten
slotte in de notulen vastgelegd.

Nadere toelichting:
1. Standaardplekken
Standaardplekken zijn plekken die voorafgaand worden gereserveerd voor een
bepaalde doelgroep, denk hierbij aan bijvoorbeeld internationals of
masterstudenten. Wanneer er niet wordt gewerkt met standaardplekken en een
algemene loting plaatsvindt heeft ieder individu een even grote kans om ingeloot
te worden. Als je als bestuur of commissie echter graag Periklessers uit een
specifieke, waarschijnlijk ondervertegenwoordigde groep wil meenemen, kun je
standaardplekken voor deze groep reserveren.
Voorbeeld: Bij drie standaardplekken voor internationals betekent dit dat als
voldoende internationals zich aanmelden, er in ieder geval drie plekken zijn
gegarandeerd.
Werken met standaardplekken beïnvloedt dus de samenstelling van de groep en is
een middel om diversiteit te stimuleren. Dit leidt ertoe dat de samenstelling van de
groep niet meer een directe afspiegeling is van de aanmeldingen.
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Naast jaarlaag of onderwijsgroep kan er ook gekozen voor het verdelen op andere
factoren, zoals bijvoorbeeld man-vrouw. Dit kan ook nog als extra verdeling onder
de eerste verdeling vallen.
Voorbeeld: 4 standaardplekken voor eerstejaars, waarvan 2 vrouw en 2 man.
Het kan voorkomen dat standaardplekken niet worden gevuld, omdat er vanuit
deze groep te weinig aanmeldingen zijn. Er zijn dan twee opties voor deze
overgebleven standaardplekken:
1. De standaardplekken doorschuiven naar een andere categorie
waarvoor standaardplekken zijn gereserveerd.
Dit zorgt ervoor dat je een ondervertegenwoordigde groep een nog grotere
kans geeft om aan de activiteit deel te nemen.
2. De standaardplekken bij de restplekken voegen.
Dit zorgt ervoor dat de plekken terug gaan op de grote “lotingstapel”.
2. Hoe worden (rest)plekken verdeeld?
Wanneer er restplekken over zijn na het reserveren van standaardplekken, of er
wordt gekozen om niet te werken met standaardplekken, dan heb je een grote
poule met aanmeldingen waaruit je moet loten. Hoe er uit deze poule wordt geloot
kan ook weer op meerdere manieren:
1. Loting naar proportie van aanmelding
2. Willekeurige loting
2.1Loting naar proportie van aantal aanmeldingen
Deze manier garandeert (op de standaardplekken na) een goede
weerspiegeling van het aanmeldingen. Wanneer 50% van alle aanmeldingen
vanuit eerstejaars komt, stel je 50% van de (overgebleven) plekken
beschikbaar voor eerstejaars.
2.2 Willekeurige loting
Deze manier is in essentie het eerlijkste; iedereen krijgt een gelijke kans. Je
hebt echter geen invloed op de weerspiegeling van de aanmeldingen. Je loopt
bijvoorbeeld het risico dat bij veel aanmeldingen vanuit een bepaald jaar, deze
groep een onevenredig groot deel van de uiteindelijke groep uitmaakt.
Hoe deze (rest)plekken worden verdeeld wordt van tevoren vastgelegd door
het bestuur.
3. Hoelang zijn de aanmeldingen open?
Vooraf moet bepaald worden wanneer en hoelang de aanmeldingen open zijn.
4. Op welke manier vindt de fysieke loting plaats?
De fysieke manier moet zo eerlijk, en foutloos mogelijk verlopen. Voor zowel de
standaardplekken als de restplekken wordt dezelfde manier gehanteerd. Er moet
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per categorie een lijst worden opgesteld met alle namen van de deelnemers. Deze
worden genummerd vanaf 1. Vervolgens worden deze nummers ingevoerd op een
willekeurige nummertrekker, die online te vinden zijn. Met deze tool worden het
aantal nummers getrokken als dat er plekken te vergeven zijn. Als er een nummer
wordt getrokken dat al eerder getrokken is, wordt dit beschouwd als ongeldige
trekking.
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