LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT IN HET
NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJS

Beslissing
inzake het verzoekschrift van 13 februari 2008
betreffende een gedraging van de Universiteit van Amsterdam

Kenmerk: LC 2008/001/no

Geschil
Verzoeker klaagt over de onjuiste informatievoorziening aan zijn zoon door de Universiteit van
Amsterdam betreffende de opleiding Master in International Finance (MIF).
Op 4 maart 2008 heeft verzoeker - in reactie op een verzoek daartoe van de secretaris van de
Landelijke Commissie - informatie verstrekt over de opleidingen die zijn zoon heeft gevolgd en aan
welke onderwijsinstellingen, alvorens zijn zoon werd toegelaten tot de opleiding MIF aan de
Universiteit van Amsterdam.
Kader
De Gedragscode definieert een internationale student als:
'een student met een buitenlandse nationaliteit die zijn vooropleiding heeft genoten en de daaraan
verbonden kwalificatie heeft behaald buiten het Koninkrijk der Nederlanden en die op basis van die
vooropleiding zijn opleiding geheel of gedeeltelijk wenst voort te zetten aan een onderwijsinstelling in
Nederland'.
Bevindingen
Verzoekers zoon behaalde het VWO diploma aan het College Vrijbergen in Leiden. Daarna studeerde
hij aan de European University for Professional Education in Den Haag, alwaar hij de geaccrediteerde
bacheloropleiding International Management heeft gevolgd. Vervolgens voltooide verzoekers zoon aan
de European University in Barcelona de opleiding Master of Business Administration.
In 2004 startte verzoekers zoon de opleiding MIF aan de Universiteit van Amsterdam. In het
academisch jaar 2004-2005 slaagde hij voor vijf vakken.
Van belang is wat in 2004 het vereiste aanvangsniveau was van de MIF aan de Universiteit van
Amsterdam.
De Universiteit van Amsterdam heeft (telefonisch) laten weten dat het bachelordiploma – afgezien van
overige voorwaarden – in 2004 voldoende was voor toelating tot de opleiding. Deze dient wel op het
gebied van management, finance of een andere kwantitatieve studie te zijn gevolgd. Overigens geldt
dit anno 2008 nog steeds.
Ook uit het rapport betreffende de beoordeling van de in 2004 bij de NVAO ingediende aanvraag
Toets Nieuwe Opleiding blijkt dat de opleiding in de informatiedocumenten onder meer het volgende
toelatingscriterium presenteert:
een bachelordiploma met bovengemiddelde cijfers voor een studie op het gebied van management- of
economische wetenschappen, of een andere kwantitatieve studie, aan een erkende universiteit.
Voorts wordt ook op de website van de Universiteit van Amsterdam onder meer aangegeven:
“Applicants are expected to hold a good degree in a business or economics related subject or in
another quantitative subject” (http://www.abs.uva.nl/mifapplications/admission.cfm). Elders op de
website van de Universiteit van Amsterdam staat: de toelatingscriteria zijn: (minimaal) een afgeronde
bachelorstudie (…) (http://www.studeren.uva.nl/pma-mif).
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Ontvankelijkheid
Reeds op grond van de bachelor International Management aan de European University for
Professional Education gevestigd in Den Haag was toelating tot de MIF mogelijk. De Master of
Business Administration aan de European University gevestigd in Barcelona was daarvoor niet vereist.
Als vooropleiding en de daaraan verbonden kwalificatie op basis waarvan de opleiding aan de
Universiteit van Amsterdam kon worden gevolgd dient aldus de bachelor aan de European University
for Professional Education in Den Haag te worden aangemerkt.
Daarmee wordt niet voldaan aan de in de Gedragscode gestelde voorwaarde dat de vooropleiding op
basis waarvan een student zijn opleiding in Nederland wenst voort te zetten, is genoten buiten het
Koninkrijk der Nederlanden.
Beslissing
De Landelijke Commissie verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.
Aldus vastgesteld door de leden prof. mr. R. Fernhout, dr. T. Stoelinga, dr. N. de Voogd,
mr. drs. C. Boom, drs. G.J. van Drielen, dr. J. Donner en mevrouw H.A.M.F. Keijzer-Lambooy.

prof. mr. R. Fernhout
voorzitter

mr. A.G.D. Overmars
secretaris
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