
 

 
Geacht College van Bestuur, 
 
Met deze brief reageert de Centrale Studentenraad (CSR) op uw adviesaanvraag betreffende het 
instellen van een Numerus Fixus bij de opleiding Kunstmatige Intelligentie (kenmerk: 
2017cu0799). De CSR reageert positief op uw aanvraag. Hieronder geeft de CSR een toelichting  
 
De CSR waardeert het proces voorafgaand aan de adviesaanvraag. De opleidingscommissie 
Kunstmatige Intelligentie/Artificial Intelligence (OC KI/AI) en Facultaire Studentenraad van de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FSR FNWI) zijn op de hoogte 
gebracht van de numerus fixus aanvraag en tijdig advies gevraagd over de selectiecriteria van 
de Numerus Fixus voordat de CSR zijn adviesaanvraag ontving. Hierdoor heeft de CSR de 
overwegingen en zorgen van de OC KI/AI kunnen meenemen in zijn besluitvorming. De CSR 
verwacht dat ditzelfde proces zal worden doorlopen bij toekomstige numerus fixus aanvragen.  
 
De CSR ziet de problemen omtrent de groei van de opleiding Kunstmatige Intelligentie en herkent de 
zorgen van de OC KI/AI omtrent de kwaliteit en het academische karakter van de opleiding. Door 
middel van een Numerus Fixus kan de uitzonderlijke groei worden beteugeld. De maatregels die de 
opleiding de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om de groei van de afgelopen jaren aan te kunnen, 
kunnen dan toegepast worden zonder extra druk op de opleiding vanuit een stijgende groei.  
 
De CSR heeft een aantal punten van kritiek op de adviesaanvraag. De CSR ondersteunt de OC 
KI/AI in het verzoek om meer onderwijsfuncties in de betreffende onderzoeksinstituten aan te 
stellen. De toegankelijkheid van de opleiding Kunstmatige Intelligentie komt in het geding door 
het instellen van een Numerus Fixus. Dit terwijl er een grote maatschappelijk vraag is naar 
afgestudeerden in Kunstmatige Intelligentie. De CSR vindt het daarom belangrijk dat er wordt 
geïnvesteerd in een verhoging van de capaciteit aan afstudeerplekken voor studenten van de 
opleiding Kunstmatige Intelligentie, ondanks de instelling van de numerus fixus.  
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De CSR herkent ook de zorg van de FSR FNWI dat een Numerus Fixus de diversiteit aan 
studenten binnen de opleiding niet ten goede komt. Aan selectiecriteria zit een bias en de CSR 
hoopt dat de opleiding hiervan op de hoogte is. De CSR gelooft dat een diverse samenstelling 
van studenten de kwaliteit van de opleiding ten goede komt. De CSR hoopt dat ondanks het 
invoeren van een Numerus Fixus de diversiteit gewaarborgd blijft. De CSR raadt daarom aan dat 
de hoeveelheid en type studenten die afvallen door de Numerus Fixus goed gemonitord 
worden. Ook is het belangrijk dat er een evaluatie komt over de selectieprocedure, waarin 
wordt vergeleken hoe de diversiteit aan studenten in de opleiding zich heeft ontwikkeld ten 
opzichte van de diversiteit in de jaarlagen die zijn gaan studeren  zonder een numerus fixus.  
 
 

 

Hoogachtend, 

 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 
  

 

 
~ 


