
 

 

 

 

  

 

 

 

Beoordeling realisatie voorwaarden Toets Nieuwe Opleiding 

Naam en oriëntatie opleiding: wo-master Philosophy, Politics and Economics (voltijd, deeltijd) 

Naam instelling: Rijksuniversiteit Groningen 

Dossiernummer:005594 

De te beoordelen voorwaarden zijn:  

1. Het ontwikkelen en implementeren van een systeem dat toetst of de deficiënties van 

instromende studenten zijn weggenomen en zo verzekeren dat alle studenten het benodigde 

kennisniveau in alle drie de PPE disciplines bezitten; 

2. De methodenvakken herontwerpen en hierin voldoende aandacht besteden aan impact 

assessment. 

Delegatie van het panel 

1) prof. dr. M.J.B. Stokhof 

2) prof. dr. B.J. ter Weel 

 

Toelichting bij dit formulier: 

De panelleden beoordelen aan de hand van de door de instelling aangeleverde informatie of de 

opleiding aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en motiveren beknopt waarom ze tot het 

oordeel zijn gekomen.  

 



 

 

 

 

Voorwaarde 1:  

Het ontwikkelen en implementeren van een systeem dat toetst of de deficiënties van 

instromende studenten zijn weggenomen en zo verzekeren dat alle studenten het benodigde 

kennisniveau in alle drie de PPE disciplines  bezitten. 

Oordeel: voldoende 

Motivering: 

 

De opleiding heeft de overwegingen en suggesties van de beoordelingscommissie zorgvuldig 

afgewogen. De belangrijkste overwegingen die hebben geleid tot de voorgestelde regeling waren: de 

onmogelijkheid een student van de opleiding uit te sluiten nadat deze formeel is toegelaten; de 

onwenselijkheid van een toets kort voor aanvang van de opleiding omdat dit de mogelijkheden van de 

studenten zou kunnen beknotten.  

 

Op grond van deze en bijkomende overwegingen heeft de opleiding gekozen voor een deficiëntie-

toets op basis van één literatuurlijst die drie disciplines (filosofie, politieke wetenschappen, economie) 

afdekt, die onderdeel uitmaakt van de eerste twee verplichte kerncursussen van de opleiding (25% 

van het eindcijfer) en die door alle studenten moet worden afgelegd. In combinatie met een systeem 

van studiegroepen onder leiding van een mentor en vervolg-monitoring van de individuele studenten 

op dit punt, is dit naar de mening van de commissie een goede manier om ervoor te zorgen dat op 

voor de opleiding essentiële punten alle studenten voldoende voorkennis hebben van de drie 

relevante disciplines. De voorgestelde literatuurlijst is representatief en van voldoende omvang en 

moeilijkheidsgraad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorwaarde 2:  

De methodenvakken herontwerpen en hierin voldoende aandacht besteden aan  impact 

assessment. 

Oordeel: voldoende  

Motivering: 
 

De opleiding heeft de opzet van de “Methods” cursus herzien en daarin ruimte ingebouwd voor in de 

economie gebruikelijke methoden voor impact assessment. De cursus zal in de nieuwe opzet mede 

worden gecoördineerd door een hoogleraar uit de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.  

De commissie is van mening dat de nieuwe opzet van de “Methods” cursus meer evenwichtig is, dat 

deze voldoende ruimte biedt voor methoden voor impact assessment, en dat de voorgestelde 

literatuur de studenten een goed overzicht biedt van deze methoden. Het panel waardeert de keuze 

van een zeer bekwame docent voor de coördinatie van deze cursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening         Handtekening 

prof. dr. M.J.B. Stokhof       prof. dr. B.J. ter Weel 

 

 

Datum: 23 mei 2017 


