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Achtergrondinformatie
Tot 2014 waren nagenoeg alle masteropleidingen aan de TU Delft zogenaamde “doorstroommasters”,
waarbij het diploma van een corresponderende bacheloropleiding direct toegang gaf tot de desbetreffende
master. Sinds 2014 is de doorstroommaster afgeschaft, wat betekent dat de universiteiten sindsdien mogen
selecteren voor elke masteropleiding op basis van zelf-opgestelde criteria. Dit gebeurt in Delft anno 2016
nog amper. Echter zouden er redenen vanuit de TU Delft kunnen zijn om selectie in te voeren.
Door een groeiend aantal studenten (Nederlandse bachelor- en internationale masterinstroom) raken de
huidige masteropleidingen steeds voller. In sommige gevallen kan de opleiding niet hard genoeg
meegroeien en raakt de master gewoonweg te vol, waardoor de onderwijskwaliteit in het geding komt. Dit
kan een reden zijn voor selectie met als doel instroombeperking.
Daarnaast is er vanuit de TU Delft een wens voor toponderwijs waarbij ‘de beste studenten elkaar versterken’.
Dit zou een reden voor de TU kunnen zijn om te selecteren met als doel studenten op hun kwaliteiten te
onderscheiden.
Een derde doel van selectie kan zijn: de student op de ‘juiste plek’ krijgen. De reden om deze vorm van
selectie toe te gaan passen is om te zorgen dat studenten bij de masteropleiding passen die ze gaan doen.
We zullen in deze position paper ingaan op deze drie redenen, ook wel vormen van selectie.

Visie ORAS
ORAS is tegen elke vorm van selectie, dus ook tegen masterselectie. De TU Delft heeft een maatschappelijke
plicht ingenieurs af te leveren omdat er vanuit de arbeidsmarkt een enorme vraag naar is. De bachelor geeft
op dit moment onvoldoende mogelijkheid om door te stromen in de arbeidsmarkt. Een student moet dus
door kunnen stromen naar elke masteropleiding, waarvoor hij/zij voldoende voorkennis bezit en welke
hij/zij wil doen.

Instroombeperking

Een master kan een te hoge instroom hebben waardoor de kwaliteit van de opleiding in het geding komt.
Ook kan het zo zijn dat er extreem weinig vraag is in de maatschappij naar bepaalde afgestudeerden
waardoor afgestudeerden niet aan een baan kunnen komen. In deze twee gevallen is selectie ten behoeve
van instroombeperking een noodoplossing. Er moet altijd gezocht worden naar andere oplossingen voor
deze problemen. Selectie mag niet een oplossing voor de lange termijn worden.
Er kan zich de situatie voordoen dat andere technische universiteiten besluiten selectie in te voeren voor
masteropleidingen, waardoor veel studenten die daar uitgeselecteerd worden naar de TU Delft gaan. We
vinden dit geen reden om op de TU Delft ook masterselectie in te voeren, behalve als de instroom voor de TU
Delft te hoog wordt en daardoor de kwaliteit van de masteropleidingen in het geding komt.

Onderscheiden van studenten
Selectie om studenten te onderscheiden is nooit wenselijk. Daarvoor heeft ORAS de volgende redenen:
-

-

-

Selectie waarbij gekeken wordt naar resultaten in de bachelor zorgt ervoor dat studenten in hun
bachelor een verhoogde prestatiedruk voelen. Bovendien is het een belemmering voor studenten
om zich te ontplooien naast hun studie.
Het selecteren van de ‘betere’ studenten is de verkeerde manier om een master beter te maken. Een
master moet vanuit zichzelf goed zijn. Bovendien zijn toptracks en Honours programma’s al genoeg
om de kwaliteit van de master te verhogen.
Een bachelor op de TU Delft zou van hoog genoeg niveau moeten zijn om door te stromen naar een
aansluitende masteropleiding. De TU Delft mag niet haar eigen bachelors verloochenen.

Student op de juiste plek
Selectie is niet een manier om een student in een opleiding te krijgen die het beste bij die student past. Het
volgen van een bachelor namelijk is al genoeg om een goede masterkeuze te kunnen maken. Een student
moet na de bachelor zelf mogen kiezen wat hij/zij wil.
Wanneer de TU toch maatregelen wil nemen prefereert ORAS
voorlichtingsactiviteiten om een student in de juiste master te krijgen.
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Voorwaarden aan masterselectie
Wanneer de TU wel besluit te gaan selecteren voorafgaand aan een bepaalde masteropleiding, moet de
selectie zeker aan een aantal voorwaarden voldoen:
-

-

-

De Delftse bachelorstudent heeft voorrang, aangezien een TU Delft master een vervolg is op de
bachelor. Hierom moeten eigen Delftse bachelorstudenten niet worden uitgesloten. Ook is het
belangrijk dat er bij toelating gezocht wordt naar een goede verhouding van Delftse en externe
studenten. ORAS is van mening dat een bepaalde internationale instroom bijvoorbeeld belangrijk is
voor een internationale cultuur in het onderwijs, waar studenten veel van kunnen leren. De
verhouding tussen Delftse en internationale studenten zou per geval bekeken moeten worden.
Er mag geen minimumcijfer verbonden zitten aan de toelating voor de master. Wanneer er
geselecteerd wordt, moet er naar meerdere factoren tegelijk gekeken worden. Een verklaring van
extra-curriculaire activiteiten of de motivatie van een student is net zo belangrijk als de cijfers die
een student gehaald heeft.
Schakelstudenten moeten voorafgaand aan hun schakeljaar al worden toegelaten tot de gewenste
master. Anders investeert de student een jaar extra met totale onzekerheid.
Op tijd moet aangekondigd worden dat er wordt overgegaan op masterselectie bij al bestaande
opleidingen, wanneer dit het geval is. De nominale studieduur + 1 jaar is hiervoor de norm.
Studenten moeten namelijk voorafgaand aan hun bachelor op de hoogte zijn dat er geselecteerd
kan worden op de resultaten die zij in hun bachelor gaan halen.

