
Masterkiezer stuit op schijnselectie 
 
20 maart 2018 – Studenten die zich oriënteren op een master stuiten op de 
websites van de instellingen al snel op strenge toelatingsprocedures. Maar vaak 
wordt de soep niet zo heet gegeten, en is er eerder sprake van schijnselectie. Dat 
ondervond de redactie van de Keuzegids, die de toelatingseisen van alle 
masteropleidingen in kaart heeft gebracht.   
 
De masterselectie is een hot topic in de politiek. Een speciale taskforce van de VSNU, de 
onderwijsinspectie en de studentenvakbonden moet meer duidelijkheid scheppen over hoe 
instellingen met toelatingseisen omgaan. Het blijkt een moeilijk onderwerp: tot een eenduidige 
definitie van ‘selectie’ is de taskforce tot nu toe nog niet gekomen.   
  
Ook de Keuzegids heeft voor de Mastervergelijker, een onderdeel van de Keuzegids online, alle 
toelatingseisen in kaart gebracht, op basis van de meest recente informatie die op de websites van 
instellingen beschikbaar is. De redactie deelde eerder al haar voorlopige bevindingen. Inmiddels zijn 
de toelatingseisen van alle opleidingen in kaart gebracht.  
 
De definitieve analyses leiden tot de volgende conclusies. Bij 31% van alle opleidingen (inclusief 
researchmasters) worden harde toelatingseisen zoals een cijfergemiddelde gesteld. Wageningen, 
Rotterdam en Utrecht duidelijk komen naar voren als meest selectief (zie tabel 1).  
 
Toch stuitte de redactie, ook bij Wageningen en Utrecht, op veel schijnselectie. In Wageningen geldt 
voor een groot deel van de opleidingen een cijfer-eis van een 7 gemiddeld voor de bachelor. Een 
harde eis, maar bij nader onderzoek blijkt het voor de Wageningse studenten mee te vallen: zij 
worden met een passende vooropleiding bij veel opleidingen namelijk toch gewoon toegelaten. Dat 
zeggen de opleidingen er op de website lang niet altijd bij.  
 
Utrecht laat zich graag voorstaan als een universiteit met veel selectie aan de poort, en beweert zelf 
dat álle masters selectief zijn. Maar in de Keuzegids staat Utrecht op nummer drie met 47% selectie. 
Veel masters noemen als toelatingseis namelijk alleen een passende vooropleiding, of vage condities 
zoals ‘motivatie en talent’, ‘algemeen academisch denk- en werkniveau’ en ‘een gesprek kan 
onderdeel zijn van de toelatingsprocedure’. De Keuzegids noemt dit niet selectief. Het is eerder een 
slag om de arm dan een strenge toelatingsprocedure, met als gevolg dat studenten worden 
afgeschrikt en er zelfselectie plaatsvindt. 
 
Ook bij andere instellingen stuit de redactie op tegenstrijdigheden. Bij de universiteit Leiden, de TU/e 
en Wageningen wordt een Engelse taaltoets als standaardeis genoemd. Na een telefoontje met de 
studieadviseur blijkt de toets vaak toch niet nodig: Engels op vwo-niveau is genoeg. Uiteindelijk 
hanteert slechts 13 procent van de opleidingen een taaltoets voor Nederlandse studenten (zie tabel 
2), en zelfs daar is vrijstelling nog heel vaak mogelijk.  
 
Opvallend is ook dat Tilburg de meeste masters heeft die alleen direct toegankelijk zijn voor 
studenten van de eigen universiteit. Studenten van buiten moeten langs de examencommissie voor 
een check op de vooropleiding. Dat gebeurt bij 23% van de Tilburgse masters. Ook in Groningen komt 
dit voor, en zijn er zelfs meerdere opleidingen waar alléén Groningse studenten lijken te worden 
toegelaten.   
 
De klassieke technische universiteiten voeren al jaren het minst selectieve beleid. Wie een relevante 
bachelor op zak heeft, mag in Delft, Eindhoven en Twente bijna altijd meteen beginnen.  

 



Tabel 1      Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor onze precieze definitie van selectie deze legenda. 

 

 

 

 

 

Voor de redacties, niet voor publicatie:  

- Let op de naam Keuzegids Masters 2018. Gelieve in berichten te linken naar 
www.keuzegids.org  

Voor meer informatie, zie de website of mail naar info@keuzegids.org. Of neem telefonisch contact 

op: 071-5231341.  

Waar is selectie?   Waar moet je een taaltoets doen? 

Wageningen WUR 59%  Rotterdam EUR 46% 

Rotterdam EUR 58%  Maastricht UM 18% 

Utrecht UU 47%  Tilburg TiU 15% 

Amsterdam UvA 35%  Groningen RUG 14% 

Amsterdam VU 34%  Eindhoven TU/e 14% 

Leiden UL 29%  Amsterdam VU 13% 

Maastricht UM 28%  Amsterdam UvA 13% 

Groningen RUG 28%  Nijmegen RU 8% 

Nijmegen RU 21%  Wageningen WUR 7% 

Tilburg TiU 21%  Utrecht UU 5% 

Delft TUD 9%  Enschede UT 3% 

Eindhoven TU/e 9%  Leiden UL 3% 

Enschede UT 3%  Delft TUD 3% 

   
    

TOTAAL (N=679) 31,4%   TOTAAL (N=679) 13,0% 

https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/ma18/1624
http://www.keuzegids.org/

