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Ongevraagd advies masteraanmelding

Geachte Decaan, Beste Hans,
Bij deze doet de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FSR FMG) u een ongevraagd advies over het verbeteren van de
communicatie- en informatievoorziening omtrent de aanmelding voor masteropleidingen.
In deze brief wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van communicatie- en
informatievoorziening. De eerste vorm betreft communicatie- en informatievoorziening naar
studenten via de website van de UvA en de tweede vorm betreft communicatie- en
informatievoorziening naar UvA-studenten per e-mail. Bij de eerste communicatievorm is de
informatie zowel toegankelijk voor UvA-studenten, als voor studenten die niet aan de UvA studeren
en bij de tweede communicatievorm is de informatie enkel toegankelijk voor UvA-studenten.
Communicatie- en informatievoorziening naar studenten via de website van de UvA
Aangezien de deadlines voor de aanmelding van masteropleidingen op de faculteit niet uniform zijn,
vindt de FSR FMG het van belang dat de communicatie hierover naar studenten eenvoudig en
duidelijk moet zijn. Om dit te bewerkstelligen doet de FSR FMG u de volgende aanbevelingen om de
communicatie naar studenten, die een masteropleiding aan de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG) willen volgen, via de website van de UvA te verbeteren
a.

Een kolom toevoegen voor de aanmelddeadline van de desbetreffende
masteropleiding bij het overzicht van de masterprogramma’s van de FMG, naast de
kolommen ‘programma’, ‘programmatype’ en ‘studievorm’. Zie:
http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/masteropleidingen.ht
ml?t=fmg.
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b.
c.

De aanmelddeadline bovenaan de openingspagina van de desbetreffende
masteropleiding van de FMG vermelden.
De aanmelddeadline toevoegen aan het overzicht met ‘key facts’ onderaan de
openingspagina van de desbetreffende masteropleiding van de FMG.

Naast duidelijke communicatie- en informatievoorzieningen over de aanmelddeadlines van
masteropleidingen van de FMG, vindt de FSR FMG het ook van belang dat er duidelijkheid is over het
gebruik van selectiecriteria. In de Onderwijsvisie wordt tevens gesteld dat selectieve opleidingen
zich bewust zijn van een mogelijke selectiebias en dat ze dit proberen te beperken en te voorkomen1.
De UvA hecht dus evenals de FSR FMG veel waarde aan een eerlijke en transparante
selectieprocedure. Om de transparantie van de selectieprocedure te verbeteren doet de FSR FMG u
de volgende aanbeveling:
d.

Het vermelden van de selectiecriteria voor de desbetreffende masteropleiding op
volgorde van de gewichtigheid van het criterium.

Communicatie- en informatievoorziening naar UvA-studenten per e-mail
Ook kan de communicatie- en informatievoorziening naar UvA-studenten per e-mail worden
verbeterd. Op dit moment wordt er alleen een e-mail gestuurd naar alle UvA-studenten over de UvA
Masterweek. In deze e-mail wordt echter niet vermeld dat studenten rekening moeten houden met
het verschil in aanmelddeadlines van masteropleidingen. Om dit te verbeteren doet de FSR FMG u de
volgende aanbeveling:
e.

Het versturen van een e-mail aan alle FMG-studenten die bezig zijn aan hun derde
studiejaar of hoger, met daarin een overzicht van de aanmelddeadlines van de
verschillende masteropleidingen van de FMG.

De FSR FMG is ervan overtuigd dat bovenstaande aanbevelingen zullen leiden tot een verbetering
van de communicatie- en informatievoorziening naar studenten en daarmee ook tot meer
bewustwording bij studenten over het volgen van een geschikte masteropleiding.
Gaarne tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

1

UvA (Universiteit van Amsterdam) (2017). Onderwijsvisie: p. 16.
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