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Numerus fixus BSc Kunstmatige Intelligentie

Geachte voorzitter,
De decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde heeft het College verzocht met
ingang van 2018-2019 een numerus fixus in te stellen voor de bacheloropleidingen Kunstmatige
intelligentie van 170 studenten. De opleidingscommissie heeft positief gereageerd op het voornemen.
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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 1 70 in te stellen voor de bachelor Kunstmatige
intelligentie. Voor de overwegingen van het verzoek verwijs ik u naar bijgaand schrijven van de
decaan. 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.
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verzoek numerus fixus aanvragen bij de Minister van Onderwijs en Wetenschappen

Geacht College,
Hierbij verzoek ik het College om een numerus fixus aan te vragen bij de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen voor de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie (Crohonummer 56981 ). Deze
numerus fixus zou gesteld moeten worden op 170 en gelden met ingang van het studiejaar
2018 - 2019.
Aanleiding
De opleiding Kunstmatige intelligentie groeit de laatste jaren zeer sterk, waardoor het aantal
studenten de capaciteit van de opleiding dreigt te overstijgen:
I. Het aantal ingeschreven studenten is gestegen van 200 (2014 - 2015) naar 332 (2016 - 2017).
2. Het aantal eerstejaars is gestegen van 75 (2014 - 2015) naar 164 (2016 - 2017).
3. Het aantal vooraanmeldingen voor het studiejaar 2017 - 2018 is 50% hoger dan dat in het
afgelopen studiejaar. Het is lastig om een voorspelling te doen over hoe de vooraanmeldingen
zich zullen vertalen in uiteindelijk instroom, maar wij houden rekening met een scenario dat
aanmerkelijk meer dan 200 studenten aan de opleiding zullen beginnen.
Voor de aanvraag van een numerus fixus zie ik drie argumenten:
I. De capaciteit van de opleiding
Met betrekking tot de capaciteit van de opleiding is een aantal knelpunten aan te wijzen. Zowel
voor de inzet in de hoorcolleges als in de werkcolleges moet op dezelfde - te kleine - groep
medewerkers een beroep worden gedaan. Daarbij komt dat ook de masteropleiding
Artificial Intelligence aan het groeien is, waardoor de druk op de staf nog meer toeneemt.
Het recente besluit van de Colleges de verhuisplannen in het kader van de samenwerking met de
VU geen doorgang te laten vinden, maakt dat versterking van het team met stafleden van de VU
niet langer voor de hand ligt.
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2. De afstudeerprojecten
De opleiding kent sterk met het onderzoek verweven afstudeerprojecten, een kenmerk van
research based teaching. De opleiding heeft berekend dat maximaal 110 afstudeerprojecten per
jaar begeleid kunnen worden. Bij een aanhoudende groei zal de betrokken staf niet meer in staat
zijn alle afstudeerprojecten te begeleiden.
3. De kwaliteit van het onderwijs
De opleiding is in 2016 beoordeeld in het kader van de heraccreditatie en is toen als 'goed'
beoordeeld. In de afgelopen periode zien wij dat een aantal vakken systematisch als onvoldoende
wordt beoordeeld door de studenten.
De hoogte van de fixus
Gezien de huidige omvang van de staf en de volledige inzet van promovendi kunnen, zoals
hierboven aangegeven, maximaal 110 studenten worden begeleid bij het afstudeerproject. Hiermee is
de belangrijkste factor geïdentificeerd voor het aantal studenten dat de opleiding kan bedienen.
Wanneer wij verder rekening houden met een stabiele instroom van ca. 25 bètagamma
majorstudenten per jaar, een gemiddelde uitval van 25% en een 4-jaars rendement van 70% vertaalt
zich dat naar een maximale instroom van 170 reguliere studenten in het eerste jaar van de opleiding.
De opleidingscommissie heeft een positief advies gegeven over het instellen van een capaciteitsfixus
(bijlage). Het voornemen een numerus fixus voor de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie in
te stellen, wordt zowel door docenten als studenten in de opleidingscommissie onderschreven en
wordt beschouwd als de enige reële oplossing voor het huidige capaciteitsprobleem en het voor het
handhaven van de kwaliteit van het onderwijs.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. P.H. van Tienderen,
decaan

Cc: Academische Zaken (mevrouw dr. B.E.M. Widdershoven)
Juridische Zaken (mevrouw mr. drs. J.M.C. Krol)
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Opleidingscommissie Kunstmatige Intelligentie/ Artificial Intelligence

Amsterdam, 25 april 2017

Betreft: Advies Numerus Fixus

Geachte opleidingsdirecteur, onderwijsdirecteur en decaan, beste Arnoud, Jeroen en Peter,

Hierbij doet de opleidingscommissie Kunstmatige Intelligentie / Artificial Intelligence u haar advies
toekomen aangaande de numerus fixus voor het studiejaar 2018-2019 van de bacheloropleiding
Kunstmatige Intelligentie. Dit naar aanleiding van uw verzoek aan de OC om te adviseren over (a) de
vraag of een numerus fixus voor de opleiding Kunstmatige Intelligentie gewenst is en indien dit
gewenst is, (b) hoe groot de omvang van deze numerus fixus behoort te zijn en (c) of de OC zich kan
vinden in de uitwerking van de selectieprocedure & -criteria.
De opleiding Kunstmatige Intelligentie maakt de laatste jaren een flinke groei in studentenaantallen
door. Van ongeveer 50 inschrijvingen in de jaren tot en met studiejaar 2012-13 naar 160 in het
afgelopen studiejaar. De OC voorziet, net als u, dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.
Zeker met de groeiende aandacht voor het vakgebied in de maatschappij.
Een verdere groei van het studentenaantal in de opleiding bedreigt de kwaliteit en het academisch
karakter van de opleiding. Terwijl de studentenaantallen fors gegroeid zijn de afgelopen jaren, is de
staf die de opleiding bemenst ongeveer gelijk gebleven. Dit levert in de huidige situatie al problemen
bij de bemensing van de vakken en er dreigt een tekort aan afstudeerplekken. De OC is blij met de
ingezette weg om junior docenten aan te stellen om zo voor komend jaar de kwaliteit van de
opleiding te borgen. De OC ziet wel in dat voor de langere termijn dit geen structurele oplossing is.
De opleiding geeft aan

dat er in de nabije toekomst met de

ingezette weg binnen

de

onderzoeksinstituten en het aanstellen van een coördinator voor de afstudeerprojecten er maximaal
110 afstudeerplekken beschikbaar zijn. De OC is van mening, kijkend naar de belangstelling voor de
opleiding en de maatschappelijke vraag naar afgestudeerde in de richting van Kunstmatige
Intelligentie dat dit aantal aan de lage kant is. De groei in studentenaantallen is dan ook een
positieve ontwikkeling. Om een kwalitatief hoge academische opleiding neer te zetten is het van
belang dat er voldoende wetenschappelijk personeel beschikbaar is om de opleiding te draaien. De
OC ziet daar dan ook de voornaamste uitdaging voor de komende jaren binnen de faculteit en wil de
decaan
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studentenaantallen kunnen worden opgevangen alsmede een kwalitatief hoogwaardige opleiding
neer te zetten welke voldoet aan een belangrijke vraag.

De OC is van mening dat er goed naar het bovenstaande gekeken moet worden, maar ziet ook in dat
een groei van studentenaantallen de komende jaren tot flinke problemen leidt zolang er niet meer
onderwijsgevend wetenschappelijk personeel in dienst is. De OC kan daarom (in meerderheid)
meegaan in de aanvraag voor een numerus fixus ondanks dat bovenstaande oplossingen de voorkeur
hebben. In de huidige situatie begrijpt de OC de noodzaak tot een middel om de instroom af te
stemmen op het aantal beschikbare afstudeerplekken. In de berekening die de opleiding hierbij
hanteert wordt uitgegaan van een instroom van maximaal 25 bèta-gamma major studenten. De OC
ziet graag dat dit maximaal aantal vastgelegd wordt zodat de major variant niet een sluiproute voor
studenten die Kunstmatige Intelligentie willen studeren kan worden. De OC gaat bij invoering van
een numerus fixus dus akkoord met de voorgestelde omvang van 170 plekken. Als laatste punt vroeg
u zich af of de OC zich kan vinden in de voorgestelde uitwerking van de selectieprocedure & -criteria.
In grote lijnen is de OC hiermee akkoord. De OC is wel benieuwd naar de specifieke invulling van de
toetsen in de selectie. De OC vraagt de opleidingsdirecteur om op de hoogte gehouden te worden
van de verdere invulling van de inhoud van de toetsing.
Samenvattend: De OC adviseert positief over de invoering om een numerus fixus in te stellen van 170
studenten voor de opleiding Kunstmatige Intelligentie vanaf het studiejaar 2018-2019. Maar de OC
wil daarbij benadrukken dat de invoering van een numerus fixus vooral een noodoplossing dient te
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onderzoeksinstituten te komen tot het aanstellen van meer onderzoek gekoppelde onderwijsfuncties
binnen de onderzoeksinstituten. Wanneer dit geregeld is, kan de invoering van een numerus fixus
heroverwogen worden. Graag zouden wij, naast het voorstel voor een numerus fixus, daarom zien
dat er serieus aandacht besteed wordt aan veranderingen om de kwaliteit van de opleiding te
garanderen voor zoveel mogelijk studenten.
De OC ontvangt gaarne binnen 6 weken uw reactie op dit advies.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Robert van Rooij

Voorzitter opleidingscommissie Kunstmatige Intelligentie/ Artificial Intelligence

