Geachte Inspecteur-generaal, beste Monique,

Utrecht, 18 juni 2018

Schakelprogramma’s zijn cruciaal voor de doorstroom van hbo naar wo, alsook tussen
aanverwante disciplines. Aan de hand van een steekproef constateren wij dat veel
opleidingen geen schakelprogramma aanbieden of zonder reden alle hbo-studenten
uitsluiten. De Minister heeft echter in april 2017 in een Kamerbrief aangegeven dat de wet
gelezen moet worden als een verplichting tot het aanbieden van een schakeltraject1:
“Instellingen zijn wettelijk verplicht schakeltrajecten aan te bieden. […] Instellingen
moeten op dit moment een schakeltraject bieden aan studenten van wie
redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze binnen redelijke termijn deficiënties voor
de master weg kunnen werken. Dit is ook zo verwoord in de wet op het hoger
onderwijs.”
In onze steekproef hebben wij naar een deel van de masteropleidingen gekeken, en
uitgezocht of er bij die opleidingen een mogelijkheid bestaat tot het volgen van een
schakeltraject of premaster. Wij komen in ieder geval 102 masteropleidingen die geen (of
slechts beperkt) toegang bieden via een schakeltraject. Ten minste 83 daarvan geven
expliciet aan dat het masterprogramma überhaupt geen toegang biedt tot hbogediplomeerden. Dit is frappant, omdat er in ieder geval per casus bekeken zou moeten
worden of de deficiënties weg te werken zijn in een redelijke termijn.
We hebben daarnaast een aantal exemplarische casussen uiteengezet. In twee van die
casussen bieden de wo-masteropleidingen – Business Economics aan de Universiteit van
Amsterdam, en Communicatie, beleid en management aan Universiteit Utrecht – geen
schakelprogramma aan voor hbo-gediplomeerden, zonder dat daar een redelijke
onderbouwing voor is. De derde casus – Linguistics aan Universiteit Leiden – is een
voorbeeld waarbij verschillende specialisations binnen dezelfde master verschillende
toelatingseisen aanhouden, en maar beperkt premasters aanbieden.
Wij zien deze gang van zaken als zeer problematisch. Wij verzoeken u daarom om onderzoek
te doen naar de verplichting tot het aanbieden van schakelprogramma’s en te handhaven
waar nodig.
Met vriendelijke groet,
Tariq Sewbaransingh
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