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Regeling Vrije Bachelor- en Masterprogramma
Wageningen University
1. Inleiding
Elke Wageningse bachelor- of masterstudent heeft het recht om resp. een vrij bachelorof masterprogramma samen te stellen. Het programma behoort te voldoen aan de
onderwijskaders van Wageningen University en vereist de goedkeuring van een
examencommissie.
Het programma leidt net zoals de reguliere programma’s tot een BSc- of MSc-graad. Op
het diploma staat de naam van de meest verwante opleiding met daaronder de
vermelding: “vrij programma”. Op het diplomasupplement staan de behaalde vakken
vermeld.
2. Procedure
2.1. Student en studieadviseur
Als een student tot een vrij programma besluit, zijn de volgende zaken van belang:
➢ De student moet zelf een volwaardig vakkenpakket samenstellen. Neem vooraf
contact op met de studieadviseur voor advies.
➢ De studieadviseur beoordeelt de aanvraag en legt het vakkenpakket voorzien
van een inhoudelijk advies per mail voor aan de examencommissie.
➢ De volgende bijlagen moeten worden meegestuurd:
o een overzicht waarin de student aangeeft of het pakket studeerbaar is; de
planning en roostering moeten in orde zijn. Een mogelijke indeling is de lijst
met vakken die al zijn behaald (met cijfer) en vervolgens de nog te behalen
vakken (met planning en roostering).
o een duidelijke schriftelijke motivatie waarom voor een vrij programma wordt
gekozen.
o ingeval het een vrij BSc-programma betreft, dient de student toe te lichten
welke perspectieven er zijn na het behalen van het gewenste diploma (bv.
aansluiting op werkveld en/of vervolg MSc).
N.B.: De samenstelling van een vrij BSc-programma kan beperkingen
inhouden wat betreft toelating tot een vervolg MSc (-specialisatie/major).
➢ Indien akkoord zal de examencommissie het vrije programma aanmaken in
Osiris.
De verdeling van de opleidingen over de examencommissies staat op de webpagina van de
examencommissies.
De student dient een vrij programma zo vroeg mogelijk in de studie aan te vragen. Voor de
Bachelor bij voorkeur uiterlijk halverwege het tweede jaar. Voor de Master bij voorkeur
uiterlijk na 10 maanden. Wanneer te lang wordt gewacht met het aanvragen van een vrij
programma loopt de student een risico op studievertraging wanneer het voorgestelde
pakket niet wordt goedgekeurd en behaalde vakken ook niet meer in een regulier
programma passen. Het verzoek voor een vrij programma kan worden ingediend bij de
examencommissie van de opleiding waar het vrije programma de meeste verwantschap
mee heeft. Dit is vaak de examencommissie van de opleiding waarbij de student is
ingeschreven en wordt bepaald in overleg met de studieadviseur.
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2.2. De beoordeling door de examencommissie
De examencommissie bekijkt eerst of er een duidelijke motivatie bij de aanvraag zit, of
de aanvraag juist is ingevuld en of het programma voldoende ECTS omvat. Vervolgens
wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld door de meest betrokken examencommissie.
Welke dat is wordt bepaald aan de hand van het zwaartepunt van het programma. Als
het programma niet voldoet, of wanneer er bepaalde zaken onduidelijk zijn, wordt de
student om een aanvulling of nadere toelichting gevraagd. De examencommissie
onderhoudt het contact met de student via de studieadviseur. De examencommissie is
het besluitvormend orgaan. De examencommissie zorgt voor adequate archivering van
de besluitvorming. Indien akkoord zal de examencommissie het vrije programma
vastleggen in Osiris.
Het kan voorkomen dat de examencommissie van de opleiding waarvoor de student staat
ingeschreven contact opneemt met een andere examencommissie, omdat het
zwaartepunt van het programma is verschoven. Soms is het noodzakelijk dat een student
zich uiteindelijk voor een andere opleiding inschrijft.
2.3. Reactietermijn en goedkeuring
De examencommissie streeft er naar het verzoek van de student binnen zes weken te
behandelen.
Na goedkeuring van het pakket door de betreffende examencommissie wordt de student
vanuit OSIRIS automatisch geïnformeerd.
2.4. Wijzigen van een reeds goedgekeurde aanvraag
Na goedkeuring en implementatie in Osiris is het vakkenpakket verplicht. In het
uitzonderlijke geval dat de een student een wijziging wil aanbrengen in een reeds
goedgekeurd pakket, dient de Examencommissie hierover opnieuw een besluit te
nemen. De student laat een voorstel voor wijziging, voorzien van een duidelijke
motivatie, eerst beoordelen door de studieadviseur. De studieadviseur stuurt de
aanvraag door naar de examencommissie. Indien akkoord zal de examencommissie het
verplichte pakket in Osiris aanpassen.
3. Criteria voor de goedkeuring
➢

➢
➢

➢

➢

➢
➢

Het vrije programma moet voldoen aan de algemene richtlijnen van de opleiding
waarvoor de student is ingeschreven, en aan de onderwijskaders van Wageningen
University.
Bacheloropleidingen hebben een omvang van 180 ECTS; de bachelorafsluiting (BScthesis) is een verplicht onderdeel.
Masteropleidingen hebben een omvang van 120 ECTS; verplichte onderdelen zijn het
afstudeervak (MSc-thesis), de stage (internship of research practice), en een
academisch master cluster.
Motivatie van het pakket. Van belang zijn de volgende zaken:
o Beroepsperspectief en/of de vervolgstudie (MSc);
o Hoe ziet de student de studie in een bredere context;
o De reden waarom het pakket niet binnen een bestaande opleiding kan worden
gevolgd;
o Samenhang binnen het pakket.
Het uiteindelijke pakket moet voldoende (richtwaarde 30%) verschillen van de
reguliere programma’s van de universiteit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de
examencommissie besluiten om het pakket niet te beoordelen en wordt de student
aangeraden binnen het reguliere programma af te studeren.
Elk pakket wordt door de examencommissie beoordeeld op opbouw en diepgang.
Er kunnen vakken aan een andere (buitenlandse) universiteit worden gevolgd. De
keuze hiervoor dient in de motivatie te worden toegelicht.
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Een richtlijn voor de opbouw van een vrij bachelor programma:
• Inleidende en basisvakken met een totale omvang van 60 ECTS
• Verdiepende en voortgezette vakken met een totale omvang van 60 ECTS
• Specialiserende vakken, inclusief BSc-thesis en minor (of vrije keuze) met
een totale omvang van 60 ECTS (deze vakken vormen een samenhangend geheel
waarbij duidelijk dieper wordt ingegaan op een gekozen onderwerp).
Een richtlijn voor de opbouw van een vrij masterprogramma:
• Verdiepende vakken met een totale omvang van 48 ECTS
• Academic master cluster (AMC, 12 ECTS)
• Thesis en Internship met een totale omvang van 60 ECTS. In overleg met
de examencommissie kan een internship in het programma vervangen worden
door een research practice of tweede thesis.
4. Diploma
Als een student afstudeert in een vrij BSc of MSc, krijgt de student een BSc- of MScdiploma waar de naam van de meest verwante opleiding op staat met de vermelding “vrij
programma”.
5. Overig
Wanneer studenten (of aankomend studenten) informatie willen over de mogelijkheid tot
het volgen van een vrij bachelor of master programma, wordt in eerste instantie
verwezen naar deze regeling. Mochten er dan nog onduidelijkheden zijn, dan kan contact
worden opgenomen met een studieadviseur en/of de examencommissie van de opleiding
waar de student staat ingeschreven, of met de examencommissie van de opleiding die
het meest verwant is met het gewenste vrije programma.
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