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Geacbt College, Geacbte decaan,
llierbij doet de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (CSR), mede namens de Facultaire
Studentenraad van de Faculteit der Recbtsgeleerdbeid (FSR-FdR) van de Universiteit van Amsterdam u een
advies ~oekomen betreffende een numerus flxus op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Het College beeft om dit advies verzocbt in baar brief van 18 oktober 2012. De CSR beeft scbriftelijk vragen
gesteld, welke mondeling zijn beantwoord op 1 november 2012. De CSR beeft op 8 november 2012 een eerste
overleg gevoerd met de Facultaire Studentenraad.

Numerusfixus
De CSR en de FSR adviseren positief over de numerus flxus. Zij zien de noodzaak van een flxus in, en zien
grate voordelen in de voorgestelde landelijke invoering. Bovendien vinden zij de vasts telling van bet aantal
plaatsen op basis van de buidige instroom acceptabel.
Verlengde aanmeldingstermfjn en by·vakstudenten
De CSR en de FSR vragen bet College en de decaan expliciet om oog te bouden voor studenten die eerst
deelnemen aan een andere loting of selectie dan aan die voor een recbtenstudie. Deze mogelijkheid wensen de
CSR en de FSR niet onevenredig te beperken, wat mogelijk is door de aanmeldingstermijnen te verlengen.
Ook vragen de raden bet bestuur oog te bouden voor UvA-studenten die bijvakken willen volgen aan de
Faculteit der Recbtsgeleerdheid. Ook bier bangt bet van de invulling van de flxus af of deze mogelijkheid
onevenredig wordt beperkt.
De invulling van de fixus en de selectie; betrokkenheid van de FSR
De CSR en de FSR bebben een sterke voorkeur voor decentrale selectie in plaats van loting en verwelkomen
daarom de voorstellen van de universiteit hiertoe. Het voomemen om deze maatregelen te nemen leefden naar
bet idee van de CSR en de FSR allanger voordat in oktober de adviesaanvraag werd ontvangen. De raden
badden graag eerder op de boogte willen zijn van bet voomemen om een numerus flxus in te stellen.
Ten tweede is gebleken dat de FSR eerder onvoldoende is betrokken bij de invulling van de numerus furus en
de decentrale selectie. De raden betreuren dit ten zeerste. Desondanks zullen de raden met bet oog op de
noodzaak van een flxus voor de waarborging van de onderwijskwaliteit positief adviseren.
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Op de laatste facultaire overlegvergadering van 26 november 2012 heeft de decaan toegezegd de FSR in de
toekomst volledig en jaarlijks te zullen betrekken bij de invulling van de flxus en de selectie. De FSR is
verheugd over deze toezegging en kijkt emaar uit om in de toekomst hierover in overleg te treden. De CSR
sluit zich hierbij aan.
In afwachting van uw schriftelijke reactie.
Hoogachtend,
/"

Lucie Gooskens
Voorzitter CSR 12113

