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Geachte decaan, beste Hans, 
 
De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) ’16-’17 
doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen aangaande het onderwerp Masterselectie. In uw 
vorige reactie op 26 september 2016 op een eerder advies van de FSR FMG ’15-‘16, geeft u aan 
dat er op de FMG ‘nauwelijks sprake is van toenemende selectie bij de 1-jarige 
doorstroommasters’. Op de OV van 22 november 2016 hebben de FSR FMG ’16-‘17 en u de 
volgende, en tevens landelijke, definitie van masterselectie vastgesteld, zijnde alle aanvullende 
eisen bovenop een afgerond, aansluitend bachelordiploma gelden als een aanvullende selectie-
eis. Een motivatiebrief, cv of cijferlijst vallen hier dus ook onder. Graag zou de FSR FMG ’16-‘17, 
met inachtneming van deze definitie, willen reageren door te stellen dat er misschien geen 
toenemende, maar er zeker sprake is van masterselectie aan de FMG.  
 
Aan het eind van vorig studiejaar heeft de FSR ‘15-’16 een overzicht van masterselectie aan de 
FMG ontvangen. Echter bleek dit overzicht een onvoldoende beeld te geven de huidige situatie, 
want na onderzoek van de FSR ‘16-’17 is gebleken dat er bij veel opleidingen aan de FMG wel 
degelijk masterselectie plaatsvindt. De masteropleidingen Urban Sociology; Gender, Sexuality 
and Society; Political Theory; en Cultural and Social Anthropology zijn voorbeelden van 
master(track)s bij de Graduate School of Social Sciences (GSSS) waar selectie-eisen voor gelden. 
Deze opleidingen vereisen aanvullende eisen bovenop een afgerond, aansluitend 
bachelordiploma, namelijk:  

- Curriculum Vitae 
- Motivatiebrief 
- Overzicht van alle behaalde cijfers en ECTS in het hoger onderwijs 
- Course descriptions 
- Research descriptions 
- Een eigen geschreven stuk 
- Twee referenties met contactgegevens 

 

Niet alleen bij de masters van GSSS is er sprake van masterselectie, ook bij de Graduate School 
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of Communication (GSC) worden er eisen gesteld voor de toelating van de master. Voorbeelden 
van selectieve masters bij GSC zijn: Communication Science: Corporate Communication en 
Communication Science: Political Communication. Voor deze masteropleidingen zijn onder 
andere een motivatiebrief, een CV en eerder geschreven werk vereist. Bij de Graduate School of 
Child Development and Education zijn naast een aansluitende bachelor geen verdere 
toelatingseisen benodigd. 

De masteropleidingen van de Graduate School of Psychology (GSP) zijn het afgelopen jaar ook 
onderhevig geweest aan selectie-eisen. Dit gebeurde op verschillende manieren, zoals met een 
motivatiebrief en/of een gesprek. Tevens loopt er momenteel een commissie die zal gaan 
bepalen hoe er in het jaar ‘18-’19 geselecteerd zal worden bij de masteropleidingen van 
Psychologie. De reden dat hier over nagedacht wordt, is een beperkte capaciteit van de 
opleiding enerzijds en de wens om studenten die veel begeleiding nodig hebben uit te sluiten 
om zo de kwaliteit van de opleiding hoog te houden anderzijds. Ook speelt de landelijke context 
een rol in de redenen om de masteropleidingen selectief te maken: door een wijziging in de Wet 
Kwaliteit in Verscheidenheid hoeft er per bacheloropleiding nog maar één doorstroommaster in 
Nederland te bestaan. Verschillende opties om te selecteren worden besproken, zoals een 
ingangstoets en een motivatiebrief.  

In de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid staat dat wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er 
capaciteit is, de opleiding een numerus fixus opleiding moet worden.1 Om een fixus opleiding te 
zijn, moet je toestemming hebben van de minister. Als blijkt dat de fixus opleiding 1 of 2 jaar op 
rij niet gevuld wordt, gaat de numerus fixus ervan af. Wat GSSS, GSC en GSP nu doen, valt niet 
binnen de wettelijke kaders zoals deze bedoeld zijn, aangezien er geen sprake is van 
masteropleidingen waar een numerus fixus voor geldt.  
 
Ook in uw schriftelijke reactie van 1 december 2016 naar aanleiding van het advies van de FSR 
FMG ’15-’16 van 4 november 2016 benoemt u dat het domein SW “selectie-eisen stelt aan 
masteropleidingen vanwege de taal van de opleidingen en/of vanwege de verhouding van 
studenten belangstelling en capaciteit van wetenschappelijke staf.” Verderop benoemt u ook dat 
er “bij opleidingen waar veel meer studenten de opleiding willen volgen dan plaatsen beschikbaar 
zijn, [er] sprake [is] van een grotere selectiviteit dan bij andere opleidingen waar de belangstelling 
kleiner voor is”. Ook dit is iets wat binnen de wettelijke kaders niet correct is. 
 
De FSR FMG ’16-’17 wil, naast de wettelijke kaders, benadrukken dat masterselectie 
problematisch is door de volgende argumenten uit het advies van de FSR FMG ’15-’16 
betreffende masterselectie van 1 juli 2016 nogmaals te benoemen. Ten eerste zorgt 
masterselectie voor een devaluering van het bachelordiploma. Ten tweede bestaan er volgens 
de FSR FMG ’16-’17 geen goede selectie-eisen. Een harde selectie-eis zoals een gemiddeld cijfer 

                                                                        
1 Wet Kwaliteit in Verscheidenheid, Artikel 1.2.3 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130118/memorie_van_toelichting_2/document
3/f=/vj6ifr0xnkyo.pdf  

 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130118/memorie_van_toelichting_2/document3/f=/vj6ifr0xnkyo.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130118/memorie_van_toelichting_2/document3/f=/vj6ifr0xnkyo.pdf
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is geen goede voorspeller voor studiesucces.2 Ten derde zijn ook zachte selectiecriteria 
problematisch omdat deze zelfselectie in de hand werken en dit acht de FSR FMG ’16-‘17 niet 
wenselijk voor de toegankelijkheid van onze universiteit. Tot slot is de FSR FMG ’16-’17 van 
mening dat er in een universiteit ruimte moet zijn voor talentontwikkeling. Strenge selectie aan 
de poort bevordert dit niet, omdat het onontkomelijk is dat er studenten onterecht afgewezen 
worden. De problemen met zowel harde als zachte selectie-eisen werkt dit ook in de hand. 
 
De FSR FMG ’16-’17 verzoekt de decaan daarom met klem om masterselectie bij de Graduate 
Schools van de FMG terug te dringen.  
 
Gaarne tot nadere toelichting bereid. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Aldert van Dam 
Voorzitter 

~ 

                                                                        
2 Notitie en Strategie voor informatie, 19 oktober 2015, Universiteit van Amsterdam 

151118-07 Bijlage Memo BA_GPA 2015.pdf 


