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Vergadering Universiteitsraad 
Datum vergadering 14/12/2017 

Agendapunt en onderwerp Protocol vangnet Masterselectie 

Corsanummer x 
Afdeling OSK/ABJZ 

Behandeladvies ter advisering 

Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 

In VSNU verband is afgesproken dat universiteiten een eigen 
‘vangnet’ creëren voor studenten die door het toenemend aantal 
selectieve Masters geen passende Masteropleiding dreigen te 
vinden. Afgesproken is dat iedere universiteit voor 1 januari 2018 
laat weten hoe dit protocol wordt vormgegeven, hoe de 
medezeggenschap hierbij wordt betrokken en wat hierbij eventuele 
knelpunten/problemen kunnen vormen. Naar aanleiding van de 
bespreking in de COS zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht in 
het protocol ten opzichte van de eerste aanzet.   

Financiële consequenties n.v.t. 
Zo ja, dekking: 
ICT-consequenties n.v.t. 
Voorgesteld besluit/Advies Inhoudelijk: voorgesteld wordt het protocol vangnet selectieve 

Masters aan het huidige Kwaliteitszorgprotocol toe te voegen. 
Hierin is uiteengezet welke stappen voorafgaan wanneer een 
faculteit voornemens is een opleiding selectief te maken en hoe 
wordt gegarandeerd dat elke student met een RUG Bachelor een 
passende Masteropleiding kan volgen.  
Procedureel: In de AB-vergadering van de VSNU van 5 december 
zal dit protocol worden besproken, onder voorbehoud van positieve 
advisering over dit protocol  door de Universiteitsraad. 
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In de VSNU AB-vergadering van 31 maart 2017 zijn de uitgangspunten 
vastgesteld ten aanzien van de toegankelijkheid van de Masteropleidingen. In een brief van 16 
juni heeft de VSNU aan de minister laten weten hoe zij de komende jaren aan de slag gaat met 
het toelatingsbeleid van de Masteropleidingen. In haar brief van 7 juli jl. verwijst minister 
Bussemaker naar de afspraken die door de universiteiten in VSNU-verband zijn gemaakt, 
waaronder het ‘vangnet’ voor studenten die geen passende Masteropleiding dreigen te vinden. 
Deze verplichting vloeit voort uit artikel 7.30b lid 6 WHW. 
 
Afgesproken is dat iedere universiteit voor 1 januari 2018 laat weten hoe vorm gegeven wordt 
aan deze afspraak, in overleg met de eigen medezeggenschap. Uitgangspunten die in VSNU 
verband zijn opgesteld: 
  

1. De universiteiten staan voor de toegankelijkheid van de masterfase.  
2. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat elke student met een wo-Bachelordiploma van een 

Nederlandse universiteit toegang heeft tot een wo-masteropleiding aan een Nederlandse 
universiteit: geen enkele student valt tussen wal en schip.  

3. Elke universiteit neemt hierbij in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de eigen 
Bachelor studenten, waarbij ofwel binnen de eigen universiteit een passende 
Masteropleiding wordt gevonden, ofwel bij een andere universiteit.  

4. Uitgangspunten 1-3 in acht nemend bepaalt iedere universiteit zelfstandig haar beleid 
ten aanzien van selectie en toegankelijkheid. 

5. Het beleid ten aanzien van toelating en selectie wordt door iedere universiteit afgestemd 
met de medezeggenschap.  

 
Vanuit de VSNU ligt er dus nu de vraag naar een protocol waarin is vastgelegd dat 
Masteropleidingen die selectief worden moeten regelen dat er een vangnetopleiding beschikbaar 
is voor de eigen Bachelor studenten. Hierbij is gevraagd de volgende drie vragen te 
beantwoorden:  

1. Hoe ziet het protocol eruit? 
2. Hoe is of wordt hierover afgestemd met de medezeggenschap? 
3. Voorziet de universiteit knelpunten/problemen bij de invulling van het vangnet? Zo ja, 

welke? 

 
Huidige situatie 
Het huidige beleid van de RUG met betrekking tot selectie is dat de bepalingen in de wet gevolgd 
worden en dat elke selectieve Master eigen criteria hanteert conform de wettelijke bepalingen. 
De voordracht om Masteropleidingen selectief te maken ligt op facultair niveau, het 
instellingsbestuur stelt het vervolgens vast. Bij de RUG bestaan al een aantal selectieve Masters, 
faculteiten geven eenmaal per jaar aan op welke nieuwe Masters selectie van toepassing is. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande vragen door de VSNU heeft er een aanzet voor het protocol 
voorgelegen in de COS. Het desbetreffende voorstel zou voor de Faculteit Science and 
Engineering echter tot problemen leiden. Het is voor de faculteit onmogelijk in alle gevallen een 
duidelijke aanpalende opleiding te benoemen doordat er veel specialistische Masters zijn. In de 
bijlage vindt u daarom een aangepaste versie van het protocol dat beter voorziet in de wensen en 
mogelijkheden voor de faculteit waarvoor het op dit moment het meest relevant is, zonder dat 
de universiteit zich hiermee aan haar vangnet verplichting onttrekt.  
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Bijlage: beantwoording vragen VSNU – Protocol vangnet 
selectieve Master 
 
1. De RUG geeft invulling aan het vangnet door middel van het volgende protocol (onder 

voorbehoud van goedkeuring Universiteitsraad) 

 
Wanneer een faculteitsbestuur besluit een Masteropleiding selectief te maken dan is de 
volgende procedure van kracht: 
1) Het faculteitsbestuur informeert het College van Bestuur schriftelijk over het 

voornemen een Master selectief te maken 
2) Wanneer het faculteitsbestuur ervoor kiest een Masteropleiding selectief te maken is 

hierbij het uitgangspunt dat er voor iedere Bachelor student van de RUG een 
Masteropleiding beschikbaar blijft die aansluit op het CROHO-onderdeel1 van de 
betreffende bachelor. 

3) Wordt een student afgewezen voor een Masteropleiding vanwege selectieve 
voorwaarden, dan zullen er over het algemeen voldoende passende alternatieven binnen 
de RUG zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de faculteit de verplichting samen 
met de desbetreffende student op zoek te gaan naar een alternatieve Masteropleiding 
buiten de eigen universiteit binnen hetzelfde CROHO-onderdeel als de door de student 
afgeronde Bachelor. De student zal hierbij worden ondersteund door de studieadviseur. 

4) Wanneer ook dit niet succesvol blijkt, heeft de Universiteit de verantwoordelijkheid een 
passende oplossing te zoeken samen met de student binnen de RUG. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat dit zal moeten gebeuren, maar in de toekomst zou deze 
mogelijkheid zich eventueel voor kunnen doen. Dit zal alleen gebeuren als: 

a. De student een RUG Bachelor heeft behaald 
b. De student aantoonbaar tot geen enkele Masteropleiding aan de RUG, binnen 

hetzelfde CROHO-onderdeel als de door de student afgeronde Bachelor, wordt 
toegelaten vanwege selectieve voorwaarden of vanwege het feit dat de student 
een vooropleiding heeft die onvoldoende aansluit op een niet-selectieve Master.  

c. De student aantoonbaar is afgewezen voor twee Masteropleidingen buiten de 
RUG binnen hetzelfde CROHO-onderdeel als de door de student afgeronde 
Bachelor.  

5) Het faculteitsbestuur rapporteert jaarlijks in de onderwijsmonitor welke opleidingen 
selectief zijn, welke Bachelor opleidingen geen directe toegang tot een Master verlenen 
en of zich problemen voorgedaan hebben.  

6) Indien daar aanleiding toe is worden problemen met betrekking tot selectieve Masters 
besproken in het Bestuurlijk Overleg.  

 
2. Het protocol is 22 november voor het eerst besproken met de portefeuillehouders 

onderwijs. Naar aanleiding van deze vergadering zijn er nog wijzigingen aangebracht in het 
protocol. De nieuwe versie van het protocol zal pas definitief van kracht worden na positieve 
advisering van de Universiteitsraad. Het protocol zal worden voorgelegd ter advisering in de 
Universiteitsraadvergadering van 14 december.   

 
Bovendien worden de selectiecriteria vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling, 
waarop de Opleidingscommissie en de Faculteitsraad respectievelijk advies- en 
instemmingsrecht hebben.  

 
3. Het uitgangspunt is en blijft dat eigen Bachelor studenten altijd de mogelijkheid hebben een 

aansluitende Masteropleiding te volgen aan de RUG. Bij de Faculteit Science and 
Engineering, de faculteit waarvoor dit vangnet op korte termijn het meest relevant is, is voor 
12 van de 13 masteropleidingen die van plan zijn selectie te gaan toepassen een 
vangnetopleiding gevonden. Voor de Master Scheikunde blijkt dit echter lastig. Voor deze 
opleiding moet nu in landelijk verband een oplossing worden gevonden om een vangnet te 
kunnen bieden aan de studenten die een Bachelor Scheikunde hebben gehaald aan de RUG .   
 

                                                             
1 Voor lijst met CROHO-onderdelen, zie appendix 1  
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In de toekomst zou zich het scenario kunnen voordoen dat een student 
niet langer wordt toegelaten tot een eigen Masteropleiding, en ook niet tot een aansluitende 
Masteropleiding elders in het land. De selectiviteit van Masters buiten onze eigen instelling 
hebben wij immers niet in de hand. Dan zal de RUG op zoek moeten naar een passende 
oplossing voor deze student binnen de RUG. Op den duur zou dit tot problemen kunnen 
leiden wanneer dit grote studentenaantallen zou gaan betreffen. Echter, gezien het feit dat 
deze kans in de nabije toekomst minimaal is, voorzien wij vooralsnog weinig problemen. 

 
Appendix 1: Lijst met CROHO-onderdelen 
 

1. Sectoroverstijgend 
2. Taal en cultuur 
3. Techniek 
4. Economie 
5. Gedrag en maatschappij 
6. Gezondheidszorg 
7. Landbouw en natuurlijke omgeving 
8. Natuur  
9. Onderwijs 
10. Recht 

 
 
 
 
 


