UvA-regeling in strijd met de wet
De opleiding Psychologie van de UvA heeft de regel ingesteld dat studenten bij de examencommissie toestemming moeten vragen als ze per semester extra cursussen willen volgen. Dat wil zeggen: cursussen
waarmee de student zich een nominale studielast van meer dan 40 uur per week op de hals haalt. Maar
die regel is in strijd met de wettelijke studievrijheid. Jasper van Dijk (SP) verzocht de minister oktober
vorig jaar deze misstand een halt toe te roepen. Daarop beloofde de UvA die regel in te trekken. Maar de
studentenorganisatie ASVA constateerde op 21/1/2010 dat de Onderwijs- en Examenregeling nog steeds
niet was aangepast.1 Van Dijk herhaalde zijn verzoek aan het ministerie. De staatssecretaris antwoordde
onlangs dat de regel niet meer naar de letter is toegepast en dat de regel dus niet meer aan de orde is.2
Wat een belachelijk antwoord! De gewraakte regel is aan de orde zolang hij niet is ingetrokken. Uit de
digitale versie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER art. 4.1) die studenten vandaag de dag op de
facultaire website kunnen raadplegen, moeten ze concluderen dat de gewraakte regel dit hele studiejaar
nog volop van kracht is.3 De staatssecretaris had moeten erkennen dat de Onderwijsinspectie heeft verzuimd te controleren of de UvA haar belofte gestand deed en zij had in elk geval moeten toezeggen dat de
Inspectie per omgaande zal controleren of deze onwettige regel inderdaad uit de OER geschrapt is. Zo'n
krachtige Inspectierol ter bescherming van zwakke marktpartijen past echter niet in haar CDA-straatje.4
OER Artikel 4.1 – Aanmelding voor het onderwijs en voorrangregels 3
1. Elke student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de
aanmelding plaats te vinden in de in de studiegids aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven procedure.
Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het onderwijs worden geweigerd.
2. Toelating voor de cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde en gepubliceerde toelatingscriteria en voorrangsregels, met dien verstande dat voor de opleiding ingeschreven studenten voorrang genieten bij de cursussen die behoren tot het verplichte deel van hun opleiding.
3. Studenten kunnen zich voor maximaal 30 studiepunten per semester inschrijven op Studieweb. Alleen na het indienen van een gemotiveerd verzoek kan het aantal door de studieadviseur worden uitgebreid (voor de exacte procedure kan de studiegids geraadpleegd worden). De mogelijkheid tot uitbreiding is afhankelijk van de capaciteit en
toelatingscriteria van de betreffende cursussen (zie ook lid 2).
Toelichting: 5
De aanmelding heeft betrekking op alle specialisatiecursussen [van het derde bachelorjaar] die men in het betreffende semester kan volgen. Via Studieweb is het mogelijk om voor maximaal 30 ec per semester aan te melden.
Studenten die zich voor meer studiepunten willen aanmelden moeten (gedurende de aanmeldperiode) hun planning
bespreken met een studieadviseur. Verzoeken voor een 'verhoogde' studielast kunnen worden ingediend tot een week
voor de sluiting van de aanmeldingsperiode bij de examencommissie met behulp van een formulier dat verkrijgbaar
is bij de studieadviseurs. De studieadviseur helpt bij het doen van een dergelijke aanvraag [stuk tekst weggevallen]
nodig is en kan in veel gevallen, gemandateerd door de examencommissie, meteen toestemming verlenen. Bij het
beoordelen van de aanvraag wordt met name gelet op het eerdere studieverloop en de eerdere studieresultaten.

Met het doel van de UvA-regeling is op zichzelf niet zoveel mis. Het doet me denken aan de spijskaart
van een Japans restaurant waar ik onlangs gegeten heb. Tegen betaling van een vast bedrag (het collegeld)
mag je net zoveel gerechten/gangen (cursussen) bestellen als je wilt, maar je krijgt een boete (geen toestemming) als je geserveerde gerechten (cursussen) niet consumeert (dus niet kunt volgen). De studieleiding tracht aldus te voorkomen dat studenten oneigenlijk gebruik maken van hun wettelijke studievrijheid: door de examencommissie wordt vooraf getoetst of studenten aannemelijk kunnen maken dat ze in
staat zijn die extra studielast in de desbetreffende onderwijsperiode te verzetten.
Maar de juridische vormgeving van de UvA-regeling is beneden peil. De ASVA en het kamerlid Jasper van Dijk maken terecht bezwaar tegen de carte blanche die aan de examencomissie gegeven wordt.
Lid 3 van artikel 4.1 had volgens mij moeten luiden:
3. Studenten kunnen zich voor maximaal 30 studiepunten per semester inschrijven op Studieweb. Uitbreiding tot
meer dan 30 studiepunten is mogelijk via een schriftelijk verzoek aan de examencommissie. Dat verzoek wordt gehonoreerd, tenzij een of meer van de volgende beletselen van toepassing zijn:
• de student voldoet niet aan de vakinhoudelijke toelatingscriteria van die extra cursus(sen);
• het aantal gegadigden overtreft de capaciteit van die extra cursus(sen); in dat geval moet de student wijken voor
gegadigden die in het desbetreffende semester een cursusload van 30 of minder studiepunten willen verzetten (zie
echter ook lid 2);
• de student maakt kennelijk op oneigenlijke wijze gebruik van de wettelijke studievrijheid: hij of zij kan op geen
enkele wijze aannemelijk maken in staat te zijn, bovenop de studielast die gemoeid is met de overige cursussen,
met vrucht aan het onderwijs van die extra cursus(sen) deel te nemen.
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