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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een ongevraagd advies toekomen betreffende de HBO 
propedeuse route. Dit advies schrijven wij naar aanleiding van het wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid, 
waarin deze route vermeldt wordt. 

De CSR heeft begrip voor het standpunt van de VSNU over de inperking van de HBO-instroom in het WO. 
Op dit moment kan iedere HBO-student die zijn propedeuse heeft behaald automatisch doorstromen naar de 
universiteit. Deze doorstroom veronderstelt een gemakkelijke overgang, waarvan feitelijk geen sprake is, omdat 
er een verschil bestaat tussen de vaardigheden van en HA VO en die van VWO leerlingen. 

Ingangseisen of selectiecriteria moeten volgens de CSR faciliteren dat de juiste mensen op de juiste plek terecht 
komen. De samenwerking tussen de UvA en HvA kan bijdragen aan een betere doorstroom van HBO 
studenten naar het WO. 

De CSR heeft vemomen dat het nu vaak voorkomt dat studenten die van het HBO op de universiteit 
terechtkomen nauwelijks tot geen begeleiding krijgen. Betere begeleiding levert voor zowel de student als de 
UvA resultaat op. Met betere begeleiding weten studenten waar ze aan toe zijn, en kunnen zij een betere keuze 
maken. Wanneer de HvA een student herkent als WO-er kan de HvA bijvoorbeeld meer doen aan voorlichting 
en selectie van studenten die zelf na het halen van hun propedeuse naar de universiteit willen. 

De CSR denkt specifiek aan twee rniddelen die kunnen bijdragen aan facilitering van een goede doorstroom 
van HBO studenten naar het WO. Het eerste rniddel is deelname aan de immersion week, zodat deze 
studenten kunnen ervaren hoe het studeren aan de universiteit eraan toegaat. Een tweede rniddel is deelname 
aan intake gesprekken, zodat studenten hun motivatie en vaardigheden kunnen aantonen en er bekeken kan 
worden of de gekozen studie daadwerkelijk haalbaar is voor de student. Studenten zijn gedwongen, door de 
immersion week en het intake gesprek, goed nate denken over de studieloopbaan. Met een advies aan de hand 
van het intake gesprek en de immersion week zal een deel van de ongemotiveerde studenten afvallen. 

Met deze rniddelen kunnen de voordelen van de route behouden blijven en wordt de uitval van studenten 
welke de route volgen gereduceerd. Met goede selectiecriteria blijft de route toegankelijk voor de echt 
getalenteerde, goede en gemotiveerde studenten. 

De CSR ziet graag uw reactie tegemoet, 
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