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Ongevraagd advies inzake Hoger Onderwijs Reisproduct

Geacht College van Bestuur,
De maatschappij verandert in een hoog tempo. Het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt veranderen in hetzelfde tempo mee. Het is steeds lastiger te voorspellen waar over vijf jaar behoefte
aan is op de arbeidsmarkt. Een ding is echter we! duidelijk: in een wereld waarin flexibiliteit,
creativiteit en innovatie steeds belangrijker worden moet het onderwijs ook anders worden
ingericht. Middels deze brief wil de Centrale Studentenraad (CSR) zijn eigen inn ova ti eve ideeen
met u delen over de ontwikkeling van het Hoger Onderwijs Reisproduct (HOR).
Het HOR stelt studenten in staat om gedurende hun academische loopbaan vakken te volgen
aan alle faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het principe is simpel. De student
ontvangt voorafgaand aan zijn eerste studiejaar een HOR-chipkaart met daarop een tegoed van
180 ECTS. De student kan vervolgens zelf kiezen aan we Ike faculteit hij of zij wil inchecken voor
een vak. Na succesvolle afronding van het vak checkt de student weer uit en worden de behaalde punten afgeschreven van het tegoed van de HOR-chipkaart.
De CSR is ervan overtuigd dat een dergelijke flexibele manier van het volgen van onderwijs
goed aansluit bij de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Studenten zullen getraind
worden in het snel schakelen tussen verschillende disciplines, ontwikkelen kennis over een
breed scala aan onderwerpen en doen waardevolle academische vaardigheden op. Daarnaast
zal er sprake zijn van veel kruisbestuiving tussen de verschillende faculteiten, maar ook tussen
studenten. Dit zal uiteindelijk leiden tot het ontstaan van een netwerk van highly motivated, out
of the box thinking, creative entrepreneurs. Dit is precies het soort student dat de stad Amsterdam zou moeten ke~merken en wat de UvA op de kaart zal zetten.
Afgezien van het voordeel dat de HOR-chipkaart studenten klaarstoomt voor een wereld die
zich in een continue flux bevindt, waarin niks vaststaat en alles onderhevig is aan verandering,
biedt het de UvA ook de mogelijkheid om, nadat alle 180 ECTS zijn uitgecheckt, over te gaan tot
het direct aanvragen van het diploma. Hierbij zal het in sommige gevallen wat lastig zijn om te
achterhalen welk diploma het best aansluit bij het door de student gevolgde curriculum. · De
CSR is er echter van overtuigd dat deze kleine administratieve tegenslag geen reden zou mogen
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zijn om de invoering van de HOR-chipkaart tegen te gaan. Zonder problemen zouden we immers ook nooit over oplossingen hoeven nadenken.
De CSR heeft ook al ideeen over de wijze waarop de HOR-chipkaart het best onder de aandacht
gebracht zou kunnen worden bij toekomstige studenten. Er kunnen door heel Amsterdam en
omgeving posters opgehangen worden met daarop de tekst: "Studeren, dat is toch niks voor
mij? Jawel HOR, aan de UvA!" of "Ja HOR, studeren doe je aan de UvA". Deze aansprekende campagne en vernieuwende vorm van het volgen van hoger onderwijs zal ongetwijfeld zijn weerklank vinden bij de student van de toekomst.
De CSR zou graag met het College van Bestuur in gesprek gaan over de verdere invoering van de
HOR-chipkaart, gezien hij dit graag gerealiseerd zou zien voor het collegejaar 2014-2015.
Met vriendelijke groeten,

Voorzitter Centrale Studentenraad 13114
Universiteit van Amsterdam
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