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In lijn met het NVAO-beoordelingskader voert elke opleiding of cluster van opleidingen tijdens de 

visitatie een ‘ontwikkelgesprek’ met het visitatiepanel. Tijdens dit ontwikkelgesprek komen mogelijke 

verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde, de agenda wordt opgesteld door de 

opleiding. Het ontwikkelgesprek is weliswaar onderdeel van de opleidingsvisitatie, maar de 

aanbevelingen maken geen deel uit van de accreditatiebeoordeling. Op grond van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 5.13 lid 6, maken we de aanbevelingen die volgen uit 
dit ontwikkelgesprek met dit document openbaar.  

1. Hoe zouden we de uitval in het eerste jaar kunnen verlagen?

PPLE heeft een uitval in het eerste jaar van ca 11-12%. Dat is aanmerkelijk lager dan reguliere 
bacheloropleidingen aan de UvA en ongeveer gelijk aan dat van het eveneens kleinschalig-intensieve 
Amsterdam University College (AUC). De visitatiecommissie vond die uitval bij PPLE relatief hoog en gaf 
als één van de aanbevelingen: “te onderzoeken waarom de uitval van PPLE relatief hoog is voor een 
honours programma met selectieve toelating en passende maatregelen te nemen”.

De uitval van de selectieve bachelor Philosophy, Politics & Economics (PPE) in Utrecht was vorig jaar ook 

ca 10% (5% tijdens het jaar en 5% die zich niet inschreef voor het tweede jaar). De uitval van de 

eveneens selectieve honours opleidingen aan het Amsterdam University College (AUC) en naar verluidt 
dat van Utrecht University College (UUC) in het verleden lag ook rond de 10%. Leiden University College, 

campus Den Haag, heeft echter een uitval van rond de 5%. Een verschil tussen de UCs en PPLE is, naast 

het bredere curriculumaanbod, wel dat veel UCs eigen huisvesting hebben wat o.a. het groepsgevoel 
kan vergroten en daarmee uitval tegengaan. 

De meeste studenten die bij PPLE in eerste jaar afhaken doen dat om persoonlijke en zeer diverse 

redenen. Lastig beleid op te maken. UC Leiden maakt gebruik van buddies, mentoren uit het laatste jaar 

voor buitenlandse studenten. PPE overweegt de inzet van twee 2e jaars studenten in de rol van mentor 

voor groep van twintig eerstejaars. PPLE kent wel mentoren voor groepen studenten, maar dat zijn 

tutoren (junior docenten). UC Leiden heeft ook een parttime studentenpsycholoog in dienst, niet om 

zelf te behandelen, maar wel aanspreekpunt voor buitenlandse studenten met bijvoorbeeld last van een 

cultuurshock. 

2. Hoe kunnen we de diversiteit van onze instroom verhogen?

Een groot deel van de aanmeldingen zijn scholieren uit hogere sociaaleconomische klasse met ouders 
die gestudeerd hebben, en met al een behoorlijk internationale blik of zelfs ervaring.



Een idee is een soort ‘wild card’ voor bijvoorbeeld 10% van de plaatsen voor kandidaten die niet voldoen 

aan GPA-eis, maar die kunnen beargumenteren waarom ze toch toegelaten zouden moeten worden. Als

deze mensen binnen zijn ze (in het begin) extra begeleiden. 

Sommige groepen scholieren en, met name, hun ouders, maken zich zorgen over het arbeidsperspectief 

met een opleiding als PPLE. Investeren in alumni, aanstellen alumni officer, actieve LinkedIn-groep, 

stages en banen delen etc. UC Leiden heeft een stichting van studenten voor alumni. 

Beurzen zouden mensen die opzien tegen het hogere collegegeld over de streep kunnen trekken. PPLE 

heeft geen eigen beurzenprogramma, maar doet wel mee aan die van de UvA. Bij PPE kunnen EU-

studenten die voor reguliere opleiding zouden kiezen, korting krijgen op het collegegeld als ze PPE gaan 

doen. 

UC Leiden heeft ECHO beurs om instroom te onderzoeken en wil t.z.t. de resultaten wel met ons delen. 

3. Hoe kunnen koppeling extra-curriculaire ‘Talent Development Programme’ en

curriculum verbeteren?

De presentatie van het TDP in de zelfstudie had uitgebreider gekund en leerdoelen moeten ook bereikt 
worden door het extra-curriculaire programma. Duidelijk maken wat je met TDP wilt bereiken en verschil 

aangeven met activiteiten van studievereniging AIM.

PPE heeft 1 persoon vanuit staf die contact heeft met de studenten en 4000-5000 euro beschikbaar voor 

studievereniging en zelfde voor aparte introductie. UC Leiden hanteert budget van 50 euro per student 

(zit in tuition fee) voor studievereniging. 

4. Positie junior docenten (tutoren)

PPLE werkt met (hoofd)docenten en hoogleraren uit de betrokken faculteiten en tutoren (junior 
docenten) in dienst van PPLE. Deze tutoren hebben meestal een tijdelijk contract en geen 
onderzoekstijd. Beperkte carrièremogelijkheden.

UC Leiden heeft voor het merendeel vaste contracten met UD’s. PPE heeft geen eigen aanstellingen, 

maar wel kerndocenten bij PPE (60%); het onderzoek blijft in departement waar men aanstelling heeft. 




