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De RUG stelt een zorgplicht voor haar studenten te hebben en wil daarom een vangnet creëren 

voor studenten die door het toenemende aantal selectieve masters geen passende master 

dreigen te vinden. De universiteit heeft zeker een zorgplicht voor haar studenten, maar ik zou de 

discussie graag willen verleggen naar de reden waarom universiteiten kiezen voor selectieve 

masters. In de commissievergadering vertelde de rector geen voorstander te zijn van selectieve 

masters, maar dat de universiteit wordt gedwongen selectiecriteria in te voeren om niet het 

spreekwoordelijke ‘afvalputje’ van Nederland te worden. Het beleid van de andere Nederlandse 

universiteiten vereist dat de RUG dit beleid tegen haar zin in over moet nemen. DAG ziet de 

landelijke trend van selectie aan de poort in samenhang met de focus op rendement. Het 

bachelor rendement, ofwel het aantal BA studenten dat binnen 4 jaar hun diploma behaalt, was 

erg laag en met de beruchte prestatieafspraken hebben universiteiten zich in bochten moeten 

wringen om hun financiering op orde te houden. Dit leverde mooie centrale cijfers op, maar 

heeft wellicht niet zo’n positief effect op de kwaliteit van haar onderwijs gehad. Afgestudeerde 

bachelor studenten blijken niet goed genoeg onderlegt te zijn om een vervolgmaster te kunnen 

volgen, wat weer tot een laag master rendement leidt. Om deze weer op peil te brengen moeten 

universiteit nu een extra selectie in de master invoeren. Dit toont ons dat masterselectie feitelijk 

een diskwalificatie van de eigen bachelor is. Indien men tot de conclusie komt dat het behalen 

van de bachelor niet afdoende is voor de doorstroom naar de master, pleitten wij dat het 

bachelor niveau moet worden verhoogd tot de behaalde bachelor graad wel correspondeert met 

het voorbereidingsniveau van de desbetreffende master. Het creëren van een vangnet zou niet 

nodig moeten zijn. Wij pleitten dan ook dat de RUG niet werkt met selectiecriteria, zich niet laat 

leiden door angst en het als haar taak ziet de bachelors zo in te richten dat studenten goed 

voorbereid zijn op een vervolgmaster. 
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