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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 26 juni en 3 juli 2017 uw
adviesaanvragen d.d. 12 juni 2017 besproken inzake de voorgenomen besluiten inzake de
gewijzigde Regeling Toelating Masteropleidingen en de capaciteitsbeperkingen

masteropleidingen 2018 -2019.

Wijziging toelating masteropleidingen
Allereerst heeft de Raad geen bezwaar tegen het in bijzondere gevallen samenvoegen van de
toelatingscommissie en de examencommissie. Voor wat dit betreft voorgenomen besluit
adviseert de Raad positief.
Capaciteitsbeperkingen masteropleidingen 2Ol8-2O19: master International Relations
Voor wat betreft de capaciteitsbeperkingen op de instroom van de masters in2018-2019
heeft de Raad uitgebreid met u van gedachten gewisseld. De Raad is met name kritisch over
de capaciteitsbeperkngen die gesteld worden bij de masteropleiding International Relations.
Voor wat betreft deze capaciteitsbeperking adviseert de raad negatief.
De Raad kan zich niet vinden in een mogelijke situatie waarbij een generieke master bij een
overschrijding van de capaciteitsgrens selectief wordt. Als het om (zeer) specialistische
masters gaat, heeft de Raad meer begrip voor een capaciteitsnorm, al is het ook daarbij van
groot belang dat er in het geval dat deze instroom toch de norm overschrijdt bij de selectie
van de studenten meer in overweging genomen wordt dan cijfergemiddelden. Daarbij dient
de selectie zeer transparant plaats te vinden.

Uiteraard is er alle begrip voor zorgen bij de opleidingen over de geboden kwaliteit indien
de aanwas van studenten de beschikbaarheid van de onderwijsfaciliteiten en personeel
overschrijdt.
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De Raad is echter van oordeel dat tenminste de groep studenten die aan de bachelor
International Studies zijn toegelaten en begonnen het recht hebben om door te stromen naar
een logisch opvolgende masteropleiding en niet gedurende hun opleiding geconfronteerd
worden met een selectieprocedure waarin bovendien het cijfergemiddelde van de

bacheloropleiding een prominente rol lijkt te spelen.

Daarbij ziet de Raad de gedachte dat een WO-bachelor volstaat op de arbeidsmarkt als
onjuist.
Capaciteitsbeperkingen masteropleidingen 2O18-20192 overige opleidingen
De Raad adviseert positief op de overige in de brief van 12 juni 2017 voorgestelde
capaciteitsbeperkingen voor masteropleidingen. Daarbij wijst hij wel op het standpunt dat
hij hierboven maakt ten aanzien van de wijze van handelen indien een capaciteitsnorm
wordt overschreden.
Bespreking toelating masters in VSNU-verband
De Raad was verheugd om van het College te vernemen dat de discussie in VSNU-verband
over de toelating tot de masteropleidingen al is gestart en dat er binnen dit verband
afstemming en monitoring plaatsvindt inzake deze materie. De Raad wil graag geïnformeerd
worden over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van selectieve masters. Ook
verneemt de Raad graag hoe het aßchaffen van de doorstroommaster landelijk wordt
geëvalueerd.

De Raad ziet met veel belangstelling uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter

