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Adviesaanvraag instellen numeri fixi FEB

Geacht College van Bestuur,

De Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) reageert middels
deze brief op uw hernieuwde adviesaanvraag betreffende het instellen van numeri fixi bij de
opleidingen Business Administration en Economics & Business Economics. De CSR was van plan
om voor het verstrijken van de deadline te reageren op uw adviesaanvraag, echter kreeg de CSR
te horen van de Facultaire Studentenraad van de FEB dat het instellen van de numeri fixi niet
doorgaat. De CSR vraagt zich af wat de huidige status van de adviesaanvraag is. Bovendien
noopt de rommeligheid van het proces de CSR ertoe hier op te reageren.

De CSR is tevreden dat bij de hernieuwde adviesaanvraag het advies van de FSR is meegenomen
en dat dit advies de CSR is toegekomen voordat hij zelf een oordeel kon vellen over de
adviesaanvraag. De CSR ziet in de toekomst graag dat bij het instellen van een numerus fixus de
FSR van tevoren wordt betrokken bij het opstellen van de selectiecriteria en het besluit tot
instellen van een numerus fixus in het algemeen. De CSR is tevreden dat de FSR alsnog
betrokken is na het gesprek tussen de rector, de CSR, de FSR FEB, de Onderwijsdirecteur
bachelor van de FEB en de contactpersoon van de medezeggenschap.

Wel kwam de CSR ter oren dat de FSR heeft geadviseerd over een plan, opgesteld door de
onderwijsdirecteur, dat later weer is gewijzigd. Het is de CSR onduidelijk of het advies van de
FSR op hetzelfde besluit betrekking heeft als nu wordt voorgelegd aan de CSR. Het is
betreurenswaardig dat plannen tussentijds wijzigen zonder de FSR hiervan op de hoogte te
stellen. Als de FSR intensiever en eerder betrokken zou zijn bij het opstellen van de plannen had
ook dit voorkomen kunnen worden. Het is zeer van belang dat de decaan op de FEB het
komende jaar werkt aan de samenwerking met de medezeggenschap.

De CSR vraagt zich ook af wat de huidige status betekent voor de opleiding psychologie die zich
in de aanvraag van de numerus fixus mede baseerde op de toename van inschrijvingen bij de
FEB. De verwachte toename zal in het vervolg realistischer moeten worden ingeschat en het
lijkt de CSR goed dat de UvA meer onderzoek doet naar de toename van inschrijvingen na een
taalwijziging. Dit zou ook kunnen worden geïncorporeerd in het nieuwe taalbeleid.

De CSR hoort graag wat de status van het adviesverzoek is en dringt erop aan dat de FSR in het
vervolg op tijd en adequaat wordt betrokken bij dit soort grote keuzes. Ook ontvangt de CSR
graag terugkoppeling over wat dit betekent voor andere numerus fixus aanvragen en het
taalbeleid.
De CSR is uiteraard bereid om deze brief in een gesprek verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Alex Tess Rutten
Voorzitter CSR 16|17
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