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Verslag	  taakgroep	  2:	  alpha-‐bachelor	  
14-‐01-‐2015	  
	  
	  
Vooraf:	  

-‐ wat	  volgt	  zijn	  nadrukkelijk	  suggesties,	  gebaseerd	  op	  grotendeels	  
‘anekdotische	  evidentie’:	  ervaringen	  uit	  het	  verleden	  binnen	  de	  FGW,	  
ervaringen	  in	  andere	  faculteiten,	  observaties	  t.a.v.	  opleidingen	  elders.	  
Naar	  de	  mening	  van	  de	  taalgroep	  is	  het	  	  absoluut	  noodzakelijk	  om	  
gedegen	  onderzoek	  te	  doen	  (bijv.,	  naar	  de	  oorzaken	  van	  studieuitval	  en	  
studievertraging;	  naar	  behoeftes	  in	  de	  markt	  van	  potentiële	  studenten;	  
naar	  concurrentiepositie	  met	  andere	  instellingen;	  e.d.)	  alvorens	  op	  basis	  
van	  deze	  aanbevelingen	  concrete	  maatregelen	  te	  nemen.	  	  

-‐ de	  huidige	  financiële	  problematiek	  van	  de	  faculteit	  kan	  slechts	  ten	  dele	  
worden	  geadresseerd	  door	  het	  soort	  maatregelen	  waar	  de	  taakgroep	  zich	  
over	  heeft	  gebogen:	  het	  complex	  van	  oorzaken	  is	  divers,	  en	  niet	  eenduidig	  
aan	  te	  pakken	  (‘communicerende	  vaten’)	  

-‐ voornaamste	  oorzaken	  die	  via	  een	  van	  de	  	  onderstaande	  varianten	  	  
kunnen	  worden	  aangepakt	  zijn:	  studieuitval	  voor	  zover	  veroorzaakt	  door	  
gebrek	  aan	  flexibiliteit;	  terugloop	  van	  instroom	  voor	  zover	  het	  gevolg	  van	  
gebrekkige	  aansluiting	  tussen	  aanbod	  en	  vraag;	  	  en,	  maar	  in	  mindere	  
mate,	  gebrekkige	  rentabiliteit	  van	  kleine	  opleidingen	  

-‐ hoewel	  dit	  niet	  tot	  haar	  opdracht	  behoort	  is	  er	  in	  de	  discussies	  een	  aantal	  
malen	  gesproken	  over	  rendement-‐verhogende	  maatregelen;	  deze	  zijn	  in	  
een	  aparte	  bijlage	  bij	  dit	  verslag	  opgenomen	  	  

	  
Werkwijze:	  

-‐ de	  taakgroep	  is	  viermaal	  bijeen	  geweest	  
-‐ op	  de	  eerste	  bijeenkomst	  gesproken	  over	  de	  opdracht	  van	  de	  taakgroep	  

en	  de	  te	  volgend	  werkwijze	  	  
-‐ de	  taakgroep	  heeft	  een	  aantal	  buitenlandse	  opleidingen	  in	  de	  ‘liberal	  arts’,	  

resp.	  	  ‘liberal	  arts	  and	  sciences’	  	  bestudeerd	  (UCL,	  King’s	  College,	  
Melbourne,	  …)	  

-‐ daarnaast	  heeft	  de	  taakgroep	  gekeken	  naar	  ervaringen	  met	  relevante	  
opleidingen	  in	  Nederland:	  Leiden,	  Nijmegen,	  Utrecht,	  Groningen,	  de	  VU;	  
hiertoe	  zijn	  ook	  gesprekken	  gevoerd	  met	  bij	  die	  opleiding	  betrokken	  
personen	  

-‐ deze	  informatie	  is	  besproken	  en	  verder	  uitgewerkt	  gedurende	  de	  tweede	  
en	  de	  derde	  bijeenkomst	  

-‐ op	  de	  afsluitende	  bijeenkomst	  zijn	  de	  resultaten	  in	  samenhang	  besproken	  
en	  zijn	  voorlopige	  conclusies	  geformuleerd	  

	  
De	  taakgroep	  heeft	  	  een	  aantal	  mogelijke	  manieren	  om	  waardevolle	  elementen	  
uit	  een	  ‘liberal	  arts’-‐achtige	  benadering	  over	  te	  nemen,	  geïdentificeerd.	  Dat	  kan	  
slechts	  in	  beperkte	  mate	  ook	  al	  omdat	  de	  bekende	  voorbeelden	  va	  liberal	  arts	  
opleidingen	  functioneren	  in	  een	  academische	  context	  die	  op	  een	  aantal	  
essentiële	  punten	  van	  de	  Nederlandse	  verschilt.	  Elementen	  die	  mogelijk	  toegpast	  
kunnen	  worden	  	  in	  de	  Nederlandse	  context,	  en	  meer	  specifiek	  die	  van	  de	  FGW	  
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aan	  de	  UvA,	  	  	  worden	  hieronder	  kort	  beschreven	  en	  gescoord	  op	  een	  aantal	  
randvoorwaarden.	  
Een	  directe	  aanbeveling	  blijft	  achterwege	  omdat	  er	  a.	  nog	  veel	  onduidelijk	  is	  over	  
de	  effecten	  in	  relatie	  tot	  de	  eerder	  gesignaleerde	  problemen;	  en	  b.	  een	  deel	  van	  
de	  effectiviteit	  samenhangt	  met	  bestuurlijke	  besluiten	  op	  andere	  terreinen.	  	  
	  
Randvoorwaarden:	  
	  

-‐ “herziening”:	  de	  variant	  vraagt	  om	  een	  grootschalige	  herziening	  van	  het	  
bestaande	  onderwijsaanbod	  	  

-‐ “bezuiniging”:	  invoering	  van	  de	  variant	  bevat	  aanknopingspunten	  voor	  
noodzakelijke	  bezuinigingen	  

-‐ “investering”:	  	  de	  variant	  vereist	  additionele	  investeringen	  
-‐ “thuisbasis”:	  de	  variant	  biedt	  studenten	  (en	  staf)	  een	  duidelijke	  

identificatiemogelijkheid	  
-‐ “aansluiting”:	  de	  variant	  geeft	  aansluiting	  op	  een	  bestaande	  MA-‐opleiding	  

(aan	  de	  UvA	  of	  elders),	  resp.	  op	  de	  lerarenopleiding	  in	  de	  schooltalen.	  
Gehanteerd	  uitgangspunt:	  minimaal	  90	  ec	  in	  een	  disciplinaire	  major,	  resp.	  
minimaal	  90	  ec	  taalverwerving	  voor	  de	  schooltalen	  

-‐ “branding”:	  	  de	  variant	  biedt	  mogelijkheden	  om	  gezichtsbepalend	  te	  zijn	  
voor	  “geesteswetenschappen	  aan	  de	  UvA”	  

	  
	  
De	  varianten	  zijn	  in	  tabel	  1.	  gescoord	  op	  deze	  randvoorwaarden	  als	  “ja”,	  
“neutraal”,	  “nee”.	  (Uiteraard	  zijn	  daarbinnen	  nog	  veel	  gradaties	  te	  
onderscheiden.)	  
	  
	   1	   2	   3	   4	   5	  

“herziening”	   nee	   nee	   neutraal/ja	   neutraal	   ja	  

“bezuiniging”	   ja	   neutraal	   ja	   neutraal	   neutraal	  

“investering”	   neutraal	   neutraal	   ja	   ja	   nee	  

“thuisbasis”	   neutraal	   ja	   ja	   nee	   nee	  

“aansluiting”	   nee	  (?)	   ja	   ja	   nee	   neutraal	  

“branding”	   ja	   nee	   neutraal	   ja	   neutraal	  
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Variant	  1,	  ‘het	  Leiden-‐model’:	  	  
karakteristiek:	  	  

maak	  een	  nieuwe	  opleiding	  door	  bestaand	  disciplinair	  onderwijs	  te	  
combineren	  en	  voornamelijk	  organisatorisch	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  

voorbeeld	  elders:	  
international	  studies	  in	  Leiden	  

UvA-‐mogelijkheden:	  	  
uitbouw	  van	  Europese	  studies	  tot	  Europese	  en	  regio-‐studies;	  urban	  
studies	  

voordelen:	  
-‐ geen	  grootschalige	  herziening	  van	  bestaand	  aanbod	  noodzakelijk;	  	  
-‐ mogelijkheid	  tot	  vergroten	  rentabiliteit	  van	  talenonderwijs	  (gekoppeld	  

aan	  opheffen	  van	  zelfstandige	  opleidingen	  in	  kleine	  talen)	  
-‐ kan	  worden	  gerealiseerd	  met	  relatief	  geringe	  investeringen	  (met	  name	  in	  

coördinatie)	  
-‐ blijkens	  het	  voorbeeld	  van	  international	  studies	  in	  Leiden	  kan	  dit	  met	  

name	  nieuwe	  studenten	  aantrekken	  
nadelen:	  	  

-‐ niet	  duidelijk	  of	  er	  voldoende	  identificatiemogelijkheden	  zijn	  voor	  
studenten;	  	  thuisbasis	  staf	  blijft	  de	  eigen	  discipline	  

-‐ aansluiting	  bij	  reguliere	  master-‐opleidingen	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  
	  
	  
Variant	  2,	  ‘het	  T-‐model’:	  	  
karakteristiek:	  

alternatieve	  organisatie	  van	  keuzemogelijkheden	  van	  de	  student;	  
adresseert	  het	  gebrek	  aan	  flexibiliteit	  in	  het	  eerste	  jaar	  door	  de	  
keuzeruimte	  naar	  voren	  te	  halen	  in	  de	  tijd	  

mogelijke	  implementatie:	  	  
de	  student	  kiest	  in	  1e	  jaar	  voor	  een	  combinatie	  van	  disciplinaire	  
inleidende	  vakken	  (30	  ec)	  en	  thematische	  modules	  (‘Nederland	  in	  de	  
Wereld’,	  ‘Canon	  van	  de	  Europese	  Cultuur’,	  ‘Nationaal	  Denken’,	  
‘Amsterdam	  in	  the	  Golden	  Age’)	  (30	  ec);	  in	  2e	  jaar	  stroomt	  de	  student	  in	  
in	  een	  disciplinair	  programma	  

voordelen:	  
-‐ kan	  redelijk	  simpel	  worden	  georganiseerd;	  vereist	  alleen	  aanpassing	  in	  de	  

wijze	  waarop	  cursussen	  in	  bestaand	  aanbod	  op	  elkaar	  voortbouwen	  
-‐ maakt	  het	  switchen	  van	  disciplinaire	  major	  makkelijker	  

nadelen:	  	  
-‐ opbrengst	  zit	  vooral	  in	  mogelijke	  reductie	  van	  studieuitval,	  verder	  geen	  

aanknopingspunten	  voor	  bezuinigingen	  
-‐ “branding’	  lijkt	  beperkt,	  en	  er	  is	  mogelijk	  een	  negatief	  effect	  in	  de	  

perceptie	  van	  potentiële	  studenten	  met	  een	  sterke	  disciplinaire	  motivatie	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tivadar Vervoort
Markering



	   4	  

	  
Variant	  3,	  ‘het	  alfa/alfa	  model’:	  	  
karakteristiek:	  

waar	  het	  T-‐model	  bestaat	  naast	  de	  bestaande	  disciplinaire	  opleidingen,	  is	  
het	  alfa/alfa-‐model	  een	  vervanging	  	  daarvan;	  tussen	  de	  organisatorische	  
benadering	  van	  het	  T-‐model	  en	  de	  puur	  inhoudelijke	  motivering	  van	  het	  
alfa/alfa-‐model	  zijn	  diverse	  tussenvarianten	  mogelijk	  	  

mogelijke	  implementatie:	  
alle	  studenten	  volgen	  5	  x	  6	  =	  30	  ec	  inleidende	  vakken	  met	  een	  
thematische	  invalshoek,	  op	  het	  terrein	  van	  geschiedenis,	  filosofie,	  kunst,	  
literatuur,	  digital	  humanities,	  	  	  en	  30	  ec	  in	  een	  aantal	  disciplinaire	  
inleidingen;	  in	  het	  2e	  jaar	  volgt	  instroom	  in	  een	  disciplinaire	  major	  in	  
combinatie	  met	  interdisciplinair	  onderdeel	  	  

voordelen:	  	  
-‐ biedt	  aanknopingspunten	  voor	  bezuinigingen	  
-‐ kan	  aantrekkelijk	  zijn	  voor	  potentiële	  studenten	  met	  een	  brede	  interesse	  

nadelen:	  	  
-‐ vraagt	  om	  herziening	  van	  het	  bestaande	  aanbod	  
-‐ vraagt	  om	  substantiële	  investering	  in	  nieuw	  onderwijs	  
-‐ potentieel	  negatief	  effect	  op	  aankomende	  studenten	  met	  een	  duidelijke	  

disciplinaire	  motivatie	  
	  
Variant	  4,	  ‘het	  alfa/bèta-‐,	  alfa/gamma-‐model’:	  	  
karakteristiek:	  

thematisch	  georiënteerde	  programma’s	  die	  een	  primaire	  
geesteswetenschappelijke	  kern	  combineren	  met	  een	  substantieel	  deel	  
exacte,	  resp.	  sociale	  wetenschappen	  

voorbeeld	  elders:	  
liberal	  arts	  and	  sciences	  in	  Utrecht,	  Tilburg	  

UvA-‐mogelijkheden:	  
te	  denken	  valt	  aan	  een	  aantal	  programma’s:	  digital	  humanities	  &	  e-‐science	  
(informatica,	  wiskunde);	  humanities	  and	  cognitive	  science	  (cognitieve	  
psychologie,	  neurobiologie);	  cultural	  heritage	  &	  material	  sciences	  
(scheikunde,	  natuurkunde);	  cultural	  economics	  (cultuurvakken	  met	  
bedrijfseconomie,	  rechten);	  urban	  studies	  &	  globasliation	  studies	  (in	  
combinatie	  met,	  bijv.,	  sociale	  geografie,	  sociologie)	  	  

voordelen:	  
-‐ is	  potentieel	  aantrekkelijk	  voor	  studenten	  met	  een	  alfa/bèta,	  resp.	  

alfa/gamma	  interesse	  
-‐ UvA-‐specifieke	  branding	  is	  mogelijk	  
-‐ kan	  een	  nauwere	  aansluiting	  bij	  onderzoekszwaartepunten	  mogelijk	  

maken	  
nadelen:	  	  

-‐ vereist	  extra	  investeringen	  in	  coördinatie	  en	  in	  ontwikkeling	  van	  nieuw	  
onderwijs	  

-‐ geen	  aanknopingspunten	  voor	  bezuinigingen	  
-‐ identificatiemogelijkheden	  voor	  studenten	  zijn	  problematisch;	  	  thuisbasis	  

staf	  blijft	  de	  eigen	  discipline	  
-‐ aansluiting	  bij	  reguliere	  master-‐opleidingen	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  



	   5	  

Variant	  5,	  ‘het	  PPE-‐model’:	  	  
karakteristiek:	  

de	  student	  stelt	  op	  individuele	  basis	  een	  programma	  samen	  dat	  voor	  de	  
helft	  bestaat	  uit	  onderdelen	  in	  de	  geesteswetenschappen	  en	  voor	  de	  
andere	  helft	  uit	  onderdelen	  in	  de	  exacte,	  resp.	  sociale	  wetenschappen	  

voorbeeld	  elders:	  
PPE	  programma’s	  in	  Oxford,	  Cambridge	  

implementatie:	  
vereist	  zorgvuldige	  intake-‐procedure	  en	  constante	  begeleiding	  door	  
mentor	  

voordelen:	  
-‐ aantrekkelijk	  voor	  studenten	  die	  verschillende	  interesses	  en	  

vaardigheden	  willen	  combineren	  
-‐ kan	  zonder	  enige	  herziening	  of	  ontwikkeling	  van	  nieuw	  onderwijsaanbod	  

worden	  ingevoerd	  
nadelen:	  	  

-‐ eist	  investering	  in	  begeleiding,	  ook	  i.v.m.	  ontbreken	  van	  duidelijke	  
identificatiemogelijkheden	  voor	  de	  individuele	  studenten	  

-‐ geen	  aanknopingspunten	  voor	  bezuinigingen	  
-‐ onduidelijke	  “branding”	  mogelijkheden	  
-‐ aansluiting	  bij	  reguliere	  master-‐opleidingen	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  	  

	  
	  
	  
Bijlage:	  suggesties	  voor	  aanvullende	  rendement-‐verhogende	  maatregelen	  
	  
[NB.	  Sommige	  van	  onderstaande	  maatregelen	  zijn	  in	  sommige	  opleidingen	  van	  
de	  faculteit	  	  al	  ingevoerd.]	  
	  
	  Assumpties:	  

1. het	  slechte	  rendement	  wordt	  deels	  veroorzaakt	  doordat	  studenten	  teveel	  
onderdelen	  (proberen	  te)	  doen	  

2. een	  andere	  oorzaak	  zijn	  niet	  goed	  geplande	  buitenlandverblijven	  
3. kwaliteitsverschillen	  tussen	  studenten	  moeten	  niet	  tot	  uitdrukking	  

komen	  in	  “meer”	  maar	  in	  “beter”	  
	  
Mogelijke	  maatregelen:	  
	  
A.	  m.b.t.	  “te	  veel”:	  
-‐	  geen	  inschrijving	  voor	  meer	  dan	  het	  nominale	  aantal	  ects	  in	  het	  1e	  jaar	  
-‐	  beperking	  tot	  maximaal	  twee	  extra	  onderdelen	  van	  in	  totaal	  12	  ects	  in	  het	  2e	  
jaar,	  onder	  voorafgaande	  goedkeuring	  door	  de	  examencommissie	  op	  basis	  van	  
een	  inhoudelijke	  motivatie	  	  
	  
B.	  m.b.t.	  “beter”:	  
-‐	  in	  elke	  opleiding/traject	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  tenminste	  50%	  van	  de	  
onderdelen	  af	  te	  leggen	  op	  twee	  niveaus:	  standaard	  en	  A	  
-‐	  voor	  het	  A-‐niveau	  worden	  vooral	  kwalitatief	  strengere	  eisen	  gesteld	  
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C.	  m.b.t.	  buitenlandverblijf:	  
-‐	  elk	  buitenland	  verblijf	  moet	  vooraf	  worden	  goedgekeurd	  door	  de	  
examencommissie	  op	  basis	  van	  een	  inhoudelijke	  motivatie	  	  
-‐	  een	  buitenlandverblijf	  moet	  passen	  in	  de	  semesterindeling	  van	  de	  faculteit;	  bij	  
afwijkende	  planning	  moet	  de	  student	  “overgebleven	  tijd”	  invullen	  met	  
individuele	  studieonderdelen	  in	  de	  opleiding	  
-‐	  een	  buitenlandverblijf	  moet	  dezelfde	  hoeveelheid	  ects	  opleveren	  als	  in	  de	  eigen	  
opleiding	  zouden	  zijn	  behaald	  in	  de	  corresponderende	  studietijd	  
-‐	  de	  opleiding	  is	  medeverantwoordelijk	  voor	  het	  onderwijs	  dat	  de	  student	  tijdens	  
het	  buitenlandverblijf	  volgt:	  het	  past	  inhoudelijk	  in	  de	  opleiding;	  een	  bij	  de	  
opleiding	  betrokken	  docent	  toetst	  marginaal	  inhoud	  en	  afsluitingseisen	  
	  
D.	  m.b.t.	  de	  afsluiting	  van	  de	  bacheloropleiding:	  
-‐	  er	  is	  één	  vaste	  examendatum	  per	  jaar	  	  
-‐	  de	  studenten	  volgen	  verplicht	  een	  scriptieseminar,	  ook	  als	  ze	  een	  individuele	  
scriptie	  schrijven	  
-‐	  toegang	  tot	  scriptiebegeleiding	  is	  alleen	  mogelijk	  als	  minimaal	  75	  ects	  is	  
afgerond	  
-‐	  indien	  de	  student	  niet	  is	  afgestudeerd	  na	  n+1	  jaar	  vervalt	  het	  recht	  op	  
begeleiding	  
	  
E.	  extra	  eisen	  m.b.t.	  cum	  laude:	  
-‐	  alleen	  cum	  laude	  als	  het	  diploma	  in	  de	  nominale	  studieduur	  is	  behaald	  
-‐	  alleen	  cum	  laude	  als	  minimaal	  45	  ects	  	  op	  A-‐niveau	  is	  afgesloten	  
	  


