
 

Geacht College van Bestuur, 
 
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag betreffende het instellen van een numerus fixus bij de 
opleiding Psychologie (kenmerk: 2017cu0478) reageert de Centrale Studentenraad (CSR) negatief op 
uw aanvraag. De CSR heeft een aantal zorgen over het instellen van een numerus fixus bij de 
genoemde opleiding.  
 
De CSR is van mening dat door het instellen van een numerus fixus de toegankelijkheid van het 
onderwijs in het geding komt. Dit begint allereerst doordat door recente wetgeving aspirant-
studenten al in een vroeg stadium gedwongen worden een keuze te maken voor een 
vervolgopleiding. Als aspirant-student moet je stevig in je schoenen staan om voor 15 januari een 
keuze te maken tot de juiste opleiding. Een ander aspect van decentrale selectie is het bijkomende 
effect van zelfselectie van aspirant-studenten. Studenten die mogelijkerwijs het in zich hebben om de 
opleiding succesvol af te ronden kunnen worden afgeschrikt door selectiecriteria van de numerus 
fixusopleiding. Ook wil de CSR het College erop wijzen dat het karakter van een laagdrempelige 
universiteit verandert door de het instellen van steeds meer numerus fixi. 
 
Daarnaast vindt de CSR het zorgelijk dat het starten van een Engelstalige track – al dan niet om 
tegenvallende studentenaantallen ten opzichte van voorgaande jaren – hand in hand lijkt te gaan met 
het aanvragen van een numerus fixus. De CSR vindt het kwalijk dat het instellen van een numerus 
fixus als preventief middel wordt gebruikt voor ongereguleerde studentengroei. De CSR vindt de 
aanname van de hypothetische studentengroei zoals bij andere universiteiten in het land met 
betrekking tot een Engelstalige track binnen de Psychologie opleiding niet aannemelijk gemaakt 
wordt. De CSR begrijpt in principe de overwegingen van de opleiding Psychologie om op 
onderwijsinhoudelijke redenen een Engelstalige track te starten binnen dezelfde opleiding. Waar de 
CSR echter geen begrip voor heeft is dat de opleiding ervoor kiest de toegankelijkheid van het 
onderwijs aan te tasten door het verhelpen van hypothetische problemen. De CSR is van mening dat 
het starten van een Engelstalige track binnen de huidige opleiding vooral een reactie lijkt op de 
ontwikkelingen aan andere universiteiten. Aan de reactieve drang om zich aan te passen aan andere 
Psychologieopleidingen lijkt een onderwijsinhoudelijke visie te ontbreken. De CSR ziet een 

   

 College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

       

Datum 15 mei 2017 Ons kenmerk - 

Contactpersoon Ali Yurtseven E-mail csr@uva.nl  

Bijlage(n) - 

Betreft Adviesaanvraag Numerus Fixus Psychologie 

  

mailto:csr@uva.nl


 

Pagina 2 ~ 2 

onderwijsinhoudelijke visie noodzakelijk voor het vormen van beleid en dus der mate kwalijk dat 
deze ontbreekt. 
 
Een ander punt van zorg is dat de opleiding niet goed heeft nagedacht over de mogelijkheden voor 
selectiecriteria binnen de wettelijke mogelijkheden. Het aantrekken van internationale studenten 
brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waarvan de opleiding Psychologie niet bewust lijkt te 
zijn. De angst van de CSR is dat bij het aantrekken van enorme aantallen internationale studenten 
van binnen de EU-grenzen de positie van de Nederlandse student die aan de UvA Psychologie wil 
gaan studeren in het geding komt, ook ten koste van de Nederlandstalige track.. De international 
classroom kan niet worden gewaarborgd, omdat selectie op basis van land van herkomst niet 
toegestaan is volgens Europese regelgeving1. Dit kan tot gevolg hebben dat er geen heterogene groep 
studenten ontstaat. De CSR betreurt dit en vraagt zich daarom ook af waarom de opleiding niet 
gekozen heeft voor een nieuwe Engelstalige opleiding naast de bestaande Nederlandstalige opleiding 
waarbij de international classroom wel gerealiseerd kan worden. Door het instellen van een 
Engelstalige track binnen de huidige opleiding moet de Nederlandstalige student zijn best doen om 
een plek te krijgen naast de EU-student, terwijl beiden in feite niet dezelfde opleiding gaan doen. Bij 
het Nederlandse track is selectie waarschijnlijk helemaal niet nodig. Dit komt wederom niet ten 
goede van de toegankelijkheid van het onderwijs.  
 
Als er gekozen zou zijn voor een aparte opleiding was ook het medezeggenschapstraject soepeler 
verlopen. De CSR betreurt het dat hij lijkt te moeten oordelen over de noodzaak van verengelsing 
omdat dit integraal onderdeel is van de numerus fixus. De CSR kan niet oordelen over de impact die 
deze taalverandering heeft op het portfolio van de faculteit. Het zou beter zijn geweest als de FSR had 
kunnen meepraten over dit besluit. Het ter kennisgeving toezenden van het besluit is volgens de CSR 
hierin niet afdoende.  
 
De CSR betreurt ook dat de opleiding niet tijdig heeft nagedacht over het in kaart brengen van de 
kosten voor het instellen van een numerus fixus. De CSR voorziet dat gezien de verwachte 
exponentiele groei van de opleiding het correct afhandelen van alle aanmeldingen de 
beleidsmedewerkers van de opleiding extra zullen belasten. De CSR heeft ook de zorg dat problemen 
met betrekking tot foute afhandelingen van aanmeldingen een extra belasting voor op het bord van 
Juridische Zaken zullen opleveren komt.   
 
Gezien de bovengenoemde zorgen adviseert de CSR negatief over het instellen van een numerus fixus 
voor de opleiding Psychologie.  
 

Hoogachtend, 

 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 

                                                                        
1 Art 18 Verdrag over de werking van de Europese Unie     
Minister OCW Brief afschaffing loting numerusfixusopleidingen 11 november 2015 


