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Geachte voorzitter, 

Ik reactie op uw advies over de instelling van een numerus fixus bij de opleiding Psychologie leggen 
we u een vernieuwd verzoek voor in de hoop dat dit tegemoet komt aan uw bezwaren. 
We zullen in de beantwoording de door u aangegeven inhoudelijk punten thematisch behandelen. 

Selectiecriteria 
In uw brief geeft u aan zorgen te hebben dat de opleiding Psychologie onvoldoende heeft nagedacht 
over de mogelijkheden voor selectiecriteria binnen de wettelijke mogelijkheden. 
In de adviesaanvraag is inderdaad onvoldoende ingegaan op de wijze waarop de opleiding de selectie 
wil gaan uitvoeren. Hierover maakt het College twee opmerkingen, één procedureel en één 
inhoudelijk. De selectie zal plaatsvinden overeenkomstig de door de decaan vastgestelde selectie 
criteria en -procedure. Deze procedure zal in overleg met de OC en de FSR worden opgesteld in een 
later stadium aangezien dat de medezeggenschapsorganen zijn die hier (wettelijk) over gaan. Bij de 
CSR ligt de vraag voor of het verstandig dan wel wenselijk is om een numerus fixus in te stellen in 
het licht van de beslissing om een Engelse route in de bachelor psychologie in te richten. 
In lijn met de wetgeving zal de selectieprocedure van Psychologie bestaan uit een combinatie van ten 
minste twee verschillende criteria waarvan minimaal één criterium niet-cognitief zal zijn. Het 
voornemen van de opleiding psychologie is dat de selectie zal bestaan uit een attitude vragenlijst 
(niet-cognitief criterium) een Engelse taaltoets en een inhoudelijke selectietoets op VWO niveau (op 
basis van studie). De opleiding heeft eerder uitgebreide ervaring opgedaan met deze toetsing en weet 
dat deze methode een goede voorspeller is. 

Toegankelijkheid Nederlandse student 
U geeft in uw brief aan zorgen te hebben dat de positie van de Nederlandse student die aan de 
UvA Psychologie wil gaan studeren in het geding komt. 
De opleiding psychologie verwacht met bovenstaande procedure een goed evenwicht tussen 
Nederlandse en niet-Nederlandse studenten te realiseren. Het is nadrukkelijk de wens van de 
opleiding om de Nederlandse aankomend studenten met interesse voor opleiding psychologie te 
kunnen laten studeren aan onze universiteit. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er 
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verdringing van Nederlandse studenten optreedt in de psychologie. De opleiding verwacht niet dat de 
toegankelijkheid in het gevaar komt, omdat zij het aantal studenten juist wil laten stijgen en er verder 
in Nederland negen andere opleidingen psychologie zijn, waarvan vier wel en vijf geen numerus 
fixus hanteren. Het College zal dit uiteraard samen met de decaan van de FMG monitoren en het 
( selectie )beleid hier eventueel op aanpassen. 

Engelse track en international classroom 
U constateert dat een onderwijskundige visie op het starten van een Engelstalige track ontbreekt. 
De essentie voor de opleiding Psychologie is dat internationalisering van het onderwijs studenten 
voorbereidt op een internationale arbeidsmarkt en dat de international classroom zorgt voor een 
rijkere schakering van perspectieven en invloeden voor studenten die bijdraagt aan zowel aan hun 
academische vorming als aan hun academische scholing. De opleiding biedt ook bewust meertalige 
oplossingen aan voor werkgroepen en schrijfonderwijs. 
De concurrentie met andere opleidingen speelt ook een rol. Als Nederlandse studenten massaal 
kiezen voor Engelse tracks aan andere universiteiten zal de opleiding fors moeten reorganiseren of 
zich aanpassen. 
De optie van een tweede opleiding is uitgebreid overwogen. Uiteindelijk ziet de opleiding meer 
nadelen dan voordelen. Naar verwachting is er ook grote interesse onder Nederlandstalige studenten 
voor de Engelse opleiding. Een gemengd model met Engels als voertaal maar met de mogelijkheid 
sommige opdrachten en werkgroepen in het Nederlands te doen sluit voor de opleiding het beste aan 
bij de visie op onderwijs. Daarnaast kan de opleiding de kosten van twee parallelle opleidingen ook 
niet dragen. De toets nieuwe opleidingen zou bovendien voor problemen zorgen bij aanvraag voor 
een Engelse opleiding die qua inhoud te veel lijkt op de Nederlandstalige opleiding. 
De opleiding heeft de OC, en indirect de FSR, uitgebreid betrokken bij de besluitvorming over het 
inrichten van een Engelse track binnen de bachelor psychologie. 

Kosten selectie 
Uw zorg over de kosten van de selectie is terecht. Bij de opleiding Psychologie is veel kennis over en 
de nodige ervaring opgebouwd met selectie, bijvoorbeeld voor de onderzoeksmaster. Ook heeft de 
bachelor Psychologie opleiding eerder een numerus fixus gehad en kunnen zij goed inschatten wat 
hen te wachten staat. 

Vroege deadline (15 januari) 
U stelt vast dat door recente wetgeving aspirant-studenten al in een vroeg stadium gedwongen 
worden een keuze te maken voor een vervolgopleiding. 
De keuze voor 15 januari is een expliciete wens van de studentenbonden geweest in hun 
onderhandelingen met het ministerie. De achterliggende gedachte is dat het niet geselecteerde 
studenten tijd biedt om tot een andere studiekeuze te komen voor 1 mei. De ervaring bij andere 
psychologie opleidingen in het land is dat met goede communicatie het aantal aanmeldingen eerder 
toe- dan afneemt, dat is ook dit jaar zo, waarbij voor het eerst de vroege deadline voor aanmelding 
voor numerus fixus opleidingen geldt. De opleiding heeft nu het aanvullende voordeel dat zij kunnen 
leren van hun collega's in het land. Uit de eerdere ervaring met de numerus fixus is niet gebleken dat 
deze afschrikwekkend werkt. De afschaffing van de numerus fixus leidde bijvoorbeeld niet tot een 
grotere instroom (ook niet bij andere opleidingen die de numerus fixus hebben afgeschaft). 

Preventief instellen fixus per 2018-2019 
U geeft aan het kwalijk te vinden dat de numerus fixus ingesteld wordt als preventief middel voor 
ongereguleerde studentengroei. 
De risico's voor de kwaliteit van onderwijs bij een zeer forse instroom zijn groot. De opleiding vindt 
het belangrijk om haar studenten kwalitatief hoogstaand, en in de huidige tijd passend onderwijs te 
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kunnen geven. De afgelopen jaren heeft de opleiding psychologie hard gewerkt om alle maatregelen 
uit het rapport Studiesucces (1.0 avant la lettre) te implementeren. Werkgroepen, feedback, 
begeleiding waar gewenst en andere maatregelen hebben geleid tot een goed studeerbaar programma 
dat ook zo door studenten gewaardeerd wordt. Een explosieve en ongecontroleerde groei van het 
aantal studenten brengt dit met zorg opgebouwde programma in gevaar. Een numerus fixus is de 
enige wettelijke optie om ongecontroleerde studentengroei te voorkomen. Tegelijkertijd zal de 
opleiding zich maximaal inzetten om de nadelen van de numerus fixus wel onder controle te brengen 
en kan het beleid jaarlijks geëvalueerd en verbeterd worden. 

De aanname dat er een ongereguleerde studentengroei zal plaatsvinden op basis van ervaringen bij 
andere Nederlandse psychologie opleidingen en andere nieuwe Engelstalige studies aan de UvA 
deelt u niet. De opleiding acht de kans groot dat er zonder numerus fixus het aantal aanmeldingen te 
sterk toeneemt. De schade is dan erg groot. De opleiding kan alleen met zeer forse investeringen, die 
zijzelf niet kunnen opbrengen, een plotselinge, zeer denkbare, verdrievoudiging van studenten aan. 
Mochten de aanmeldingen voor het studiejaar 2018-2019 de fixus niet overstijgen dan vervalt de 
fixus automatisch binnen de huidige regelgeving. 

Tot slot merkt het College op dat zij de zorg van de centrale studentenraad over de relatie tussen 
Engelstalige bacheloropleidingen en de toename van het aantal opleidingen met een numerus fixus 
deelt. Om hier meer zicht op te krijgen zal in het najaar het Uv A brede taalbeleid vorm gegeven 
worden. Tevens zal het College beleid ten aanzien van het instellen van een fixusopleiding verder 
vormgeven en in de zomer van 2018 evalueren. 

Het College hoopt met bovenstaande voldoende te hebben gereageerd op het gestelde in uw advies 
en verneemt graag of zijn reactie tot een bijstelling van het negatief advies leidt. 

Hoogachtend, 
het Colle e van Bestuur, 
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