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Geachte Raad,
Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 4 maart 2018 betreffende masteraanmelding. Dit
advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 22 maart 2018 gezamenlijk besproken.
In uw advies doet u een aantal voorstellen voor het verbeteren van de communicatie- en
informatievoorziening omtrent de aanmelding voor masteropleidingen. De onderwijsdirecteuren
en ik zijn het met u eens dat de masteraanmelding zo goed mogelijk moet worden gefaciliteerd, en
stellen uw advies daarmee zeer op prijs. U adviseert echter ook zaken die niet goed mogelijk zijn. Ik
reageer hieronder punt voor punt op uw suggesties.
U stelt ten eerste voor om op de volgende webpagina:
http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/masteropleidingen.html
een kolom toe te voegen met de aanmelddeadline.
Helaas is dit niet mogelijk. Voor het ontsluiten van alle typen onderwijsprogramma's is er in het
CMS één type (automatische) lijst beschikbaar. Deze lijst toont standaard programma naam, type
programma en studievorm. Dat geldt voor lijsten met bachelorprogramma's, masterprogramma's,
zomerprogramma's, postacademisch, etc. Het is niet mogelijk om de lijstwaarden aan te passen
voor één masterlijst - dan zouden namelijk álle lijsten veranderen. Daarnaast worden de getoonde
waarden gebaseerd op metadata voor een programma - aanmelddeadlines zijn daarin niet
opgenomen. Het is dan ook niet zinvol om deze link op te nemen in de mail over de masterweek
aan studenten.
Ten tweede vraagt u om de aanmelddeadline bovenaan de openingspagina van de desbetreffende
masteropleiding van de FMG te vermelden. De onderwijsdirecteuren hebben aangegeven dat zij
een goede communicatie- en informatievoorziening over de aanmelding voor masteropleidingen
ook hoog op de agenda hebben staan. Alleen heeft het plaatsen van de aanmelddeadline bovenaan
de openingspagina niet de voorkeur van de onderwijsdirecteuren. We gaan ervan uit dat de
studiekeuze in eerste instantie gebaseerd is op het programma zelf en niet op de aanmelddeadline,
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dus heeft het de voorkeur om bovenaan de openingspagina informatie over het programma te
vermelden.
Ik zal de onderwijsdirecteuren vragen om naar uw suggestie te kijken over het toevoegen van de
aanmelddeadline aan het overzicht met 'key facts'. Ook zal ik aan de onderwijsdirecteuren vragen
of ze willen kijken of ze bij de selectiecriteria behorende bij een masteropleiding de volgorde van de
gewichtigheid van het criterium aan kunnen geven.
Uw laatste aanbeveling gaat over het versturen van een e-mail naar 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 onderwijsdirecteuren hebben op het
onderwijsdirecteuren-overleg aangegeven dat ze een e-mail naar alle derdejaars studenten met
informatie dat de studenten zich tijdig en goed moeten voorbereiden op de masteropleiding een
goed idee vinden. Ze vinden het een minder goed idee om de deadlines van alle masteropleidingen
in dit mailbericht te communiceren, studenten zijn namelijk niet zondermeer voor alle
masteropleidingen toelaatbaar.
Met vri
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cc: studentenraad.fmg@gmail.com; s.minkes@uva.nl; h.brug@uva.nl
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