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Hernieuwde adviesaanvraag numerus fixus Psychologie

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (CSR) op uw herhaalde adviesaanvraag
betreffende het instellen van een numerus fixus bij de opleiding Psychologie (kenmerk 2017cu0864).
De CSR reageert nu positief op uw aanvraag en licht hieronder zijn beweegredenen toe.

De CSR waardeert het dat er uitgebreid toelichting wordt gegeven op het invoeren van een
Engelstalige track en de vraag waarom er niet gekozen is voor het instellen van een Engelstalige
opleiding in plaats daarvan. Deze passage biedt, in combinatie met het eerdere gesprek dat de
CSR voerde met de onderwijsdirecteur, veel verheldering. Ook is de CSR blij dat de opleiding
voornemend is het beleid en de effecten rondom de numerus fixus jaarlijks te evalueren.

Daarnaast is de CSR blij dat het College in het najaar wil werken aan het opstellen van een UvAbreed taalbeleid en vindt hij het positief dat er gewerkt zal worden aan beleid ten aanzien van
het instellen van numerus fixi. De CSR wil benadrukken dat dit beleid niet uitgesteld zou
moeten worden en hij wordt graag betrokken bij het opstellen van dit beleid. Dit geldt ook voor
de voorgenomen evaluatie in de zomer van 2018.

Tenslotte vindt de CSR het prettig een advies van de facultaire studentenraad (FSR) te hebben
ontvangen met betrekking tot de aanvraag van een numerus fixus. Het doet de CSR deugd te horen
dat er een goed en open gesprek heeft plaatsgevonden tussen bestuurders en de FSR; de CSR
hoopt dat dit soort gesprekken in de toekomst vaker zullen plaatsvinden. De CSR adviseert de
opleiding om de zorgen die de FSR in zijn brief uit ter harte te nemen, met name op het gebied van
de selectiecriteria. Dit geldt ook voor de eventuele adviesaanvraag voor de selectiecriteria.

De CSR heeft naast positieve punten ook kritiek op de adviesaanvraag. De CSR vindt het
zorgelijk dat het nog onduidelijk is of Nederlandse studenten eveneens een taaltoets moeten
maken en wat de kosten van deze taaltoets zullen zijn. In het gesprek met de
onderwijsdirecteur is de suggestie gewekt dat het eventueel om een IELTS of TOEFL toets zou
gaan, maar deze toetsen zijn zeer prijzig. Dit komt de toegankelijkheid wederom niet ten goede
en behoeft de uitdrukkelijke aandacht van de opleiding.

Ook vindt de CSR de argumentatie rondom de toegankelijkheid van de opleiding voor Nederlandse
studenten relatief summier. De capaciteit gaat wellicht omhoog, maar het feit blijft dat er geen
onderscheid gemaakt mag worden tussen EU-studenten. Er bestaat daarom geen garantie dat het
aantal Nederlandse psychologiestudenten ook zal toenemen. De opleiding geeft aan dat er nog
andere opleidingen in Nederland zijn die geen numerus fixus toepassen. De vraag is echter voor
hoe lang dit het geval is, want de opleiding geeft eveneens aan dat er juist om redenen van
concurrentie wordt gekozen voor een Engelstalige track. Andere opleidingen zullen dit wellicht
ook overwegen. Daarnaast is het volgens de CSR de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de
UvA om een toegankelijke universiteit te zijn.

Tot slot vindt de CSR het jammer dat er niet verder is ingegaan op zijn zorgen rondom de
kosten. De CSR is van mening dat de selectieprocedure niet gelijkgetrokken kan worden met
eerdere numerus fixi bij psychologie, omdat er ditmaal eveneens studenten uit het buitenland
bediend moeten worden.

Ondanks de bovengenoemde zorgen adviseert de CSR positief over het instellen van een
numerus fixus aan de opleiding Psychologie.
Hoogachtend,

Alex Tess Rutten
Voorzitter CSR 16|17
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