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Geachte decaan, beste Hans, 
 

Allereerst bedankt voor uw reactie en het verduidelijken van de situatie omtrent 
masterselectie op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ook wil de raad u 
bedanken voor uw toelichting over de positie van schakelstudenten. In deze brief zet de raad 
uiteen wat hij precies bedoelt met masterselectie. 

In het ongevraagd advies stelt de FSR FMG dat hij zich zorgen maakt over de toename van 
masterselectie aan de FMG. In uw reactie schrijft u dat er nauwelijks sprake is van toenemende 
masterselectie op de FMG. De raad zou de discussie graag willen verhelderen door te definiëren 
wat de FSR FMG precies bedoelt wanneer hij spreekt over masterselectie, zoals ook verteld op 
de OV van 13 juli jl. 

De raad hanteert de volgende definitie van masterselectie: alle aanvullende eisen bovenop 
een afgerond, aansluitend bachelordiploma gelden als een aanvullende selectie-eis. Een 
motivatiebrief, cv of cijferlijst valt ook onder deze definitie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de 
masteropleiding International Relations, waarbij er gekeken wordt naar de motivatie en 
werkervaring1, selectief is. Uitzonderingen zijn de eis voor een bepaald niveau Engels bij een 
Engelstalige master. Ook bij een research-master ziet de raad het belang van een bepaalde 
toelatingseis waarbij het niveau en/of motivatie van de student getest wordt, omdat het om een 
intensieve, plaats beperkte master gaat. 

De raad benadrukt dat het hierbij gaat om het principe waarbij een afgeronde bachelor niet 
goed genoeg is om te beginnen aan een masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. 
Wij maken ons dan ook zorgen om het ontstaan van zelfselectie, devaluatie van een 
bachelordiploma en een afname van de toegankelijkheid op de Universiteit van Amsterdam.  

                                                                        
1http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/masteropleidingen/masteropleidingen/content

/folder-5/political-science-international-relations/application-and-admission/entry-requirements/entry-
requirements.html 
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Graag wenst de FSR FMG nog een reactie op de volgende punten uit het ongevraagd advies. 
De FSR FMG is van mening dat een overgangsregeling bij elke opleiding noodzakelijk is. Ook zou 
hij graag initiatief tot landelijk overleg zien, samen met verbetering van de communicatie over 
veranderingen betreffende masterselectie naar bachelorstudenten.  

De raad hoopt dat door het verduidelijken van de definitie die de FSR FMG hanteert 
wanneer hij het heeft over masterselectie, er in de toekomst een heldere discussie gevoerd kan 
worden. 

Gaarne tot nadere toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 

 


