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Numerus fixus BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics 

Geachte voorzitter, 

De decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft college verzocht met ingang van 2018- 
2019 een numerus fixus in te stellen voor de bacheloropleidingen: 
- Business Administration van 600 studenten 
- Economics & Business Economics van 350 studenten . 

./. Voor de overwegingen van het verzoek verwijs ik u naar bijgaand schrijven van de decaan. De 
opleidingscommissie heeft positief gereageerd op het voornemen van de decaan. 

Het College kan zich vinden in de overwegingen van de decaan en is voornemens met ingang van 
2018-2019 een numerus fixus ter hoogte van 600 in te stellen voor de bachelor Business 
Administration en van 350 voor de bachelor Economics & Business Economics. Het College 

./. verzoekt u bij deze om uw advies over zijn voorgenomen besluit. 

De uitwerking van de selectiecriteria zal plaatsvinden in de facultaire regeling. Deze regeling zal ter 
advies worden voorgelegd aan de facultaire studentenraad. 

Hoogachtend, 
het College van Bestuur, 

prof. 
voorzitter 
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Aanvraag numerus fixus studiejaar 2018-2019 
Bijlage 

Geacht College, 

Namens de Faculteit Economie en Bedrijfskunde vraag ik pro forma een numerus fixus aan voor 
studiejaar 2018-2019 voor de BSc Business Administration en de BSc Economics & Business 
Economics. Gelet op het grote aantal aanmeldingen voor deze nieuwe bachelors die starten in 
september 2017, zijn wij genoodzaakt voor beide een numerus fixus aan te vragen: voor Business 
Administration een numerus fixus van 600 studenten en voor Economics & Business Economics 
van 350 studenten. 

De huidige situatie 
De twee nieuwe bacheloropleidingen komen voort uit de splitsing van de huidige BSc Economie 
& Bedrijfskunde, die een gedeeld eerste jaar heeft met Fiscale Economie en die ook een 
Engelstalig traject heeft. De bachelor Economie & Bedrijfskunde wordt uitgefaseerd vanaf 
studiejaar 2017-2018 en zal in 2021 worden beëindigd. Dit studiejaar is het laatste cohort van de 
BSc Economie en Bedrijfskunde gestart met een instroom van 896 nieuwe studenten, inclusief 
Engelstalig traject en Fiscale Economie. 

In september 2017 start het eerste jaar van de nieuwe BSc Business Administration en de 
BSc Economics & Business Economics. De laatste prognose is een instroom van 1400 studenten 
(900 voor BA en 500 voor EBE). Een instroomaantal van 1600 wordt niet uitgesloten. De grote 
toename wordt mede veroorzaakt door de numerus fixus die is ingesteld bij vergelijkbare 
opleidingen van zusterfaculteiten (EUR, UvT,VU, UM). 

Overwegingen bij het besluit tot numerus fixus 
Eenmalig kunnen en moeten we deze flinke toename van het aantal eerstejaars studenten in 
studiejaar 2017-2018 accommoderen zonder dat de onderwijskwaliteit hieronder lijdt. Met de 
verschillende onderwijskundige vernieuwingen, die we doorvoeren in het eerste jaar van deze 
bachelors - o.a. wekelijkse feedback colleges bij elk vak, formatieve toetsen, meer aanvullend 

Economics & Business 
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online onderwijs, wekelijkse werkgroepen voor begeleiding bij voorbereiding op colleges en het 
maken van opdrachten - gaan we hiervoor zorgen. 

Deze groei in het eerste jaar zet zich vanzelfsprekend door in de hogere jaren van de bachelors en 
de masters. Indien het aantal eerstejaars inschrijvingen zich blijft voortzetten, gaat de kwaliteit 
van het onderwijs nog meer in het gedrang komen door een tekort aan gekwalificeerde docenten 
en onvoldoende onderwijsfaciliteiten zoals passende onderwijszalen. Voor het aankomend 
studiejaar is het al een grote uitdaging om het onderwijs goed te organiseren. 

Met de nieuwe bacheloropleidingen beogen we onze ambities met betrekking tot internationalisering 
verder waar te maken. De opleidingen zijn Engelstalig, waarbij studenten in het eerste jaar nog wel 
kunnen kiezen tussen Nederlandstalige en Engelstalige werkgroepen. De keuze voor een Engelstalige 
opleiding stelt ons in staat om internationale en nationale studenten meer te mixen, zodat we het 
concept van de international classroom in de bachelor beter kunnen realiseren. Het instellen van een 
numerus fixus biedt ons bovendien de mogelijkheid om de samenstelling van de groep studenten als 
selectiecriterium in te voeren, zodat we een evenwichtige mix krijgen van internationale en nationale 
studenten. 

Er zijn ook zeker principiële en onderwijskundige bezwaren tegen een numerus fixus, waaronder 
de beperking van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de geschiktheid van bepaalde 
selectieinstrumenten en -criteria. De Opleidingscommissie heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot de aanvraag. Over de juiste keuze van de selectiecriteria zal in de komende maanden nog verder 
onderzoek worden gedaan en uitvoerig met diverse gremia worden gesproken. 

Daarnaast is de complexiteit van de procedure ook een reden om in de komende maanden goed 
na te gaan welke selectiecriteria geschikt zijn en te bekijken ofwe de numerus fixus ook 
daadwerkelijk nodig hebben. Indien het daadwerkelijke aantal studenten alsnog meevalt (niet 
boven de 1000 uitkomt), zullen we overwegen de aanvraag in te trekken. 
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Besluit 
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Numerus fixus BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 

gezien: 
• het verzoek van de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde om een numerus fixus in 

te stellen voor de bacheloropleiding Business Administration en de bacheloropleiding Economics 
& Business Economics met ingang van 2018-2019; 

overwegende: 
• de argumenten van de decaan en de positieve reactie van de opleidingscommissie; 

gelet op: 
• artikel 12, eerste lid, sub c van het Reglement voor de CSR; 

BESLUIT: 

1. tot het voornemen met ingang van 2018-2019 een numerus fixus van 600 studenten in te stellen 
voor de bacheloropleiding Business Administration; 

2. tot het voornemen met ingang van 2018-2019 een numerus fixus van 350 studenten in te stellen 
voor de bacheloropleiding Economics & Business Economics; 

3. dit voornemen voor advies voor te leggen aan de CSR. 

voorzitter 


