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Geacht college, 
 
De URaad heeft uw instemmingsvraag ontvangen m.b.t. het opheffen van de masteropleiding 
Social  Systems Evaluation and Survey Research (SSESR) vanwege een negatief oordeel van 
de NVAO bij de UT aanvraag voor een heraccreditatie. Dit betrof met name de facetten relatie 
doelstellingen/programma op het onderwerp Programma. De URaad is het eens met de 
argumenten om vanwege dit oordeel de opleiding te beëindigen. De URaad heeft kennis 
genomen van de eenmalige tijdelijke verlenging van de accreditatie tot 25 december 2010 om 
de zittende studenten de gelegenheid te bieden hun opleiding af te ronden maar verlangt wel de 
nodige waarborgen voor het afronden van de opleiding door de huidige deelnemers die volgens 
het studentenstatuut erkende studievertraging oplopen (maatwerk). Op basis hiervan komt de 
URaad tot het volgende besluit. 
 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- Het agendaformulier Opheffen masteropleiding Social  Systems Evaluation and Survey 
Research (SSES) gedateerd 30-8-2010; 

- De brief + bijlagen namens decaan GW gedateerd 26 mei 2010; 
gehoord: 

- De mondelinge toelichting in de commissievergadering OOS van 8 september 2010; 
overwegende dat: 

- het opheffen van de masteropleiding Social Systems Evaluation and Survey Research 
(SSESR) het gevolg is van een negatief oordeel van de NVAO bij de UT aanvraag voor 
een heraccreditatie op de facetten relatie doelstellingen/programma; 

- De UT de zorgplicht heeft studenten die zijn ingestroomd in een op dat moment 
bestaande opleiding bij tussentijdse opheffing van deze opleiding ruimhartig de 
gelegenheid te bieden op een andere wijze de studie af te ronden; 
 

 
gehoord de toezegging van het college dat: 

- Alle zittende studenten de garantie krijgen voor 25 december 2010 in de opleiding 
SSESR af kunnen studeren; 

- Studenten die vanwege erkende studievertraging de datum van 25 december 2010 
moeten overschrijden maatwerk krijgen aangeboden; 

besluit: 



 

 

- In te stemmen met het opheffen van de Masteropleiding Social  Systems Evaluation 
and Survey Research (SSESR) zoals beschreven in de brief namens decaan GW d.d. 
26 mei 2010. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


