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Aanbodgericht diplomeren

Geacht college,

Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een ongevraagd advies toekomen betreffende
aanbodgericht diplomeren. Het voornemen over te gaan tot aanbodgericht diplomeren is onder
andere meerdere malen besproken binnen GALOP en de UCO. De CSR wenst in dit vroege
stadium zijn overwegingen met u te delen.
In de huidige situatie moeten studenten, wanneer ze aan de eindtermen van hun opleiding
voldoen, zelf hun diploma aanvragen. Wanneer de UvA over zou gaan tot aanbodgericht
diplomeren zullen medewerkers periodiek in SIS kijken welke studenten aan de eindtermen
van hun opleiding voldoen. Voor deze studenten zal dan vervolgens automatisch het diploma
worden aangevraagd. De nieuwe procedure van aanbodgericht diplomeren neemt de student
werk uit handen. Voor een dee! van de studenten betekent dit daarom een handige service. Er
bestaan echter situaties waarin het niet in het belang van de student is om automatisch een
diploma te ontvangen.
Een student die op het punt staat een dubbele bachelor wis- en natuurkunde binnen nominale
studieduur afte ronden kan hier als voorbeeld dienen. Ze heeft haar wiskundescriptie al
ingeleverd en wil graag tijdens het schrijven van haar natuurkundescriptie de laatste vakken
voor haar honourstraject wiskunde volgen. Omdat ze twee opleidingen naast elkaar heeft
gevolgd, met keuzevakken die voor beide opleidingen inzetbaar zijn, heeft ze meer punten
behaald dan voor de bachelor wiskunde vereist zijn, en voldoet ze ook zonder het
honourstraject aan de voorwaarde die voor een diploma wiskunde gesteld zijn. Met
aanbodgericht diplomeren komt deze student in de situatie dat ze haar bachelordiploma
wiskunde ontvangt voordat ze haar honourstraject voor die opleiding heeft kunnen afronden.
Deze situatie is slechts een van de denkbare voorbeelden waarin aanbodgericht diplomeren
leidt tot een onwenselijk resultaat. Ook in situaties waarin een student nog een of meerdere
vakken wil volgen binnen zijn bachelor om aan de toelatingseisen van een master te voldoen,
kan aanbodgericht diplomeren er voor zorgen dat de mogelijkheid daartoe wordt afgenomen.
Een student die na het behalen van haar benodigde vakken graag nog een stage wil !open of een
bestuursjaar wil doen voordat ze is afgestudeerd, zal daar niet meer de kans toe krijgen als haar
diploma automatisch wordt aangevraagd. Met aanbodgericht diplomeren wordt studenten de

m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

-

SEl

Centrale
Studentenraad

kans ontnomen de tijd te nemen hun kennis te verbreden met extra keuzevakken buiten hun
studie.
De CSR is van mening dat studenten de vrijheid moeten krijgen om hun studieloopbaan naar
eigen inzicht optimaal in te richten, dit zou zeker moeten gelden als de student dit binnen de
nominale studieduur + 1 doet. De CSR ziet geen voordelen voor de universiteit om studenten de
kans te ontnemen zich verder te ontwikkelen, al helemaal niet wanneer de student daarbij geen
studievertraging oploopt.
De model onderwijs- en examenregelingen voor bachelors en masters, maken het juridisch nu
al mogelijk aanbodgericht te diplomeren. Er zijn echter vele (complexe) situaties denkbaar
waarin aanbodgericht diplomeren niet evident beter is dan de huidige situatie waarin
studenten zelf controle hebben over wanneer ze hun diploma aanvragen. Wanneer veel
studenten een verzoek tot uitstel van hun diploma zullen doen vormt dat tevens een extra
belasting op examencommissies. De CSR vraagt u daarom dit beleid te heroverwegen voordat u
het breed gaat invoeren.
Macht u beslissen tot aanbodgericht diplomeren over te gaan dan adviseert de CSR u tenminste
tijdig en duidelijk naar studenten te communiceren over de beleidswijziging. Daarnaast
adviseert de CSR u om tijdig en duidelijk naar een student te communiceren als het moment
nadert dat het diploma van de betreffende student daadwerkelijk zal word en aangevraagd. De
CSR denkt hierbij bijvoorbeeld aan de methode die de Universiteit van Utrecht hanteert, waarbij
de student een bericht ontvangt wanneer hij op een vak na aan de diplomaeisen voldoet. In dat
zelfde bericht dient de student geattendeerd te warden op de mogelijkheid uitstel aan te
vragen. In gevallen dat een dergelijk verzoek tot uitstel wordt afgewezen moet de student een
redelijke termijn gesteld warden om bezwaar aan te tekenen.
De CSR adviseert u examencommissies te instrueren ruimhartig te zijn in het toekennen van
uitstel van de afstudeerdatum wanneer een student zich verder wenst te ontwikkelen. De CSR
adviseert u verder de belasting op examencommissies scherp te monitoren, opdat zij elk
verzoek zorgvuldig kunnen blijven behandelen. Tenslotte verzoekt de CSR u beleid omtrent
aanbodgericht diplomeren ter advies aan hem voor te leggen alvorens u tot uitvoer over gaat.
Wij blijven graag gelnformeerd over ontwikkelingen op dit onderwerp, en warden graag op de
hoogte gehouden van eventuele pilotprojecten. We bespreken dit onderwerp graag met u
tijdens een aankomend overleg.

Hoogachtend,

Pagina 2 - 2

