Universiteit
Leiden

Universiteitsraad

College van Bestuur

Rapenburg 7o
Postbus 95oo
23oo RA Leiden

uRlt7l33r39

Datum

29 augustus 2017

Uw brief van

20171132206 d.d. 22 augustus 2017

Doorkiesnr.

3138

Onderwerp

Nader advies inzake capaciteitsbeperking

Contøctpersoon Krol / Weeda

Nummer

I 3125

masteropleiding International Relations

Geacht College,

Met zijn schrijven van 4 juli 20L7 (UNL7l2554l) adviseerde de Raad negatief voor wat
betreft de capaciteitsbeperkng bij de masteropleiding International Relations.
Het negatief advies is nader toegelicht door de voorzitter van UR-commissie Onderwijs en
Onderzoek in het schrijven van 16 augustus 20IT.Daarnaast heeft de Raad intensief overleg
met u gevoerd over dit onderwerp. Een en ander heeft geleid tot uw brief van
22 augustus 2OI7 waarinu in reactie op het negatieve advies een aantal toezeggingen doet.

Naar aanleiding hiervan en gehoord het besprokene in de overlegvergadering van
28 augustus 2017 heeft de Raad besloten positief te adviseren op de capaciteitsbeperking
voor de masteropleiding International Relations. Hierbij moet worden vermeld dat een
meerderheid in de Raad hiertoe besloten heeft, maar dat de studentenfracties niet achter dit
besluit staan.
Een meerderheid in de Raad ziet in dat de huidige instroom voor de Master International

Relations te omvangrijk is en dat dit nadelige effecten kan hebben voor de kwaliteit van de
opleiding. Daarom kan de Raad meegaan in het verder verduidelijkte voorstel voor een
capaciteitsbeperking.
De Raad geeft wel een aantal bedenkingen mee in overweging.

Het College heeft de Raad ervan verzekerd dat er een plan van aanpak opgesteld wordt om
de capaciteit van de opleiding uit te breiden. In onze brief legden we daarbij de nadruk op
duurzame oplossingen met betrekking tot personeelsbezetting, werkdruk en
kwaliteitsborging.
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Ook wil het College van Bestuur een fundamenteel gesprek aangaan met de Raad aangaande
de ambities voor groei over de komende periode. De Raad gaat er daarbij van uit dat het
laatste punt uit de brief van 16 augustus 20L7 waarin gevraagd wordt in hoeverre er van
nieuwe opleidingen vereist wordt een plan aan te leveren voor onverwachte groei, daarin een

rol zal spelen.
Daarbij is het van belang om nader in gesprek te gaan over de vraag waar de Universiteit
verder wil groeien, de effecten van groei voor studenten en stafleden en waar de grenzen van
deze groei liggen.

bij de masteropleiding
International Relations is de mate waarin cijfergemiddelden een rol spelen in het kader van
de selectie. Deze zorggeldt vooral voor de studentenfracties.
De Raad heeft gesuggereerd om specifiekere cijfers mee te wegen in plaats van alleen het
gemiddelde van de gehele bacheloropleiding.
Een heikel punt bij de discussie over de capaciteitsbeperking

Verder wil de Raad graag weten wat voor soort verdeelsleutel zal worden opgesteld om
cijfers en andere relevante indicatoren te meten. De Raad is te spreken over uw toezegging
om de verdeelsleutelte zijner tijd met hem te delen.
Ten slotte vindt de Raad het van groot belang dat de huidige studenten van de
bacheloropleiding International Studies zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van
de capaciteitsbeperhng en het feit dat de komende twee jaar het scriptiecijfer een
signifìcante rol zal spelen in het selectieproces.
De Raad ziet met veel belangstelling uit naar uw reactie.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,
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