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Rondvraag ‘Majorvakken volgen in het buitenland’ 
Lijst Calimero, 2011-2012 

 
Onlangs werden wij benaderd door de studentgeleding van de faculteitsraad Letteren. Zij hadden na enig 
onderzoek uit verschillende bronnen binnen de faculteit, waaronder het faculteitsbestuur, vernomen dat de 
formele doelen wat betreft studeren in het buitenland niet overeenkomen met de ervaring van studenten in de 
praktijk. 
 
Uit de Integrale Kwaliteitszorg van de faculteit Letteren komt de volgende tekst naar voren: 
“Binnen  de bachelorprogramma's  wordt  onderscheid  gemaakt tussen een major van 120 ECTS-studiepunten en 
een minor van 30 ECTS studiepunten en zgn. Vrije Ruimte van eveneens 30 ECTS studiepunten. De programma’s zijn 
zodanig opgebouwd dat de student altijd gedurende een semester zijn of haar horizon kan verbreden via een 
studieverblijf in het buitenland. Daartoe worden major- of minoronderdelen dan wel vrije ruimte onderdelen 
ingewisseld.” 
 
De faculteit heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat studenten majorvakken inwisselen in het buitenland. 
Een grote verrassing voor zowel de faculteitsraad als Lijst Calimero. In de praktijk blijken studenten echter geen 
majorvakken in te wisselen, maar minorvakken te volgen in het buitenland. 
 
Problematiek in de uitvoering 
Onzes inziens levert het inwisselen van majorvakken uit de bachelor een hoop problematiek op. Zo ligt de 
verantwoordelijk voor het zoeken van een geschikt inwisselbaar vak bij de student zelf. Dit voorstel van de 
individuele student dient vervolgens door de examencommissie goedgekeurd te worden. Dit levert een 
verhoogde werkdruk op voor de examencommissies. Bovendien is het zeer moeilijk vanuit Groningen in te 
schatten of dergelijke majorvakken werkelijk inwisselbaar zijn. Daarnaast weten studenten vaak niet af van het 
bestaan van deze mogelijkheid. Zo zijn studieadviseurs vaak niet goed op de hoogte en wordt dit op de 
informatiebijeenkomsten over studeren in buitenland ook niet vermeld. 
 
Mogelijkheden 
Het inwisselen van majorvakken creëert echter ook een voordeel. In de huidige tijd, waarin studenten 
gedwongen worden sneller te studeren en geen studievertraging op te lopen, wordt het minder aantrekkelijk 
voor de student om een half jaar in het buitenland te studeren. De mogelijkheid om majorvakken in te wisselen 
biedt perspectieven om de indeling van het bachelorprogramma flexibeler te maken. 
 
Lijst Calimero ziet vele problemen, zoals het extra werk voor examencommissies en de onbekendheid onder 
studenten. Het inwisselen van majorvakken is binnen het huidige systeem geen haalbare optie. Bovendien moet 
het voor studenten duidelijk zijn welke mogelijkheden hen aangeboden worden met betrekking tot studeren in 
het buitenland. Het faciliteren van ruimte binnen de bachelor om een semester in het buitenland te studeren, 
zonder dat studenten per definitie vertraging oplopen, is dan ook essentieel. Lijst Calimero is benieuwd naar de 
visie van het College van Bestuur op de mogelijkheid om majorvakken in te wisselen en vraagt zich af of het 
College dit systeem haalbaar acht. 


