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2019-2020 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
De decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft college verzocht met ingang van  
2019-2020 een numerus fixus in te stellen voor de bacheloropleidingen: 
• Business Administration van 600 studenten; 
• Economics & Business Economics van 500 studenten.  
 

./. Voor de inhoudelijke overwegingen van het verzoek verwijs ik u naar bijgaand schrijven van de 
decaan.  
 
Het College kan zich vinden in de overwegingen van de decaan en is voornemens met ingang van 
2019-2020 een numerus fixus ter hoogte van 600 in te stellen voor de bachelor Business 
Administration en van 500 voor de bachelor Economics & Business Economics. 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.  
 
Hoogachtend,  
het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
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Aanvraag numerus fixus studiejaar 2019-2020 
Bijlagen 

Geacht College, 

Namens de Faculteit Economie en Bedrijfskunde vraag ik een numerus fixus aan voor studiejaar 
2019-2020 voor de BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics. 
Gelet op het grote aantal inschrijvingen voor deze nieuwe bachelors voor het lopende studiejaar 
2017-2018 en de naar verwachting eveneens hoge instroom in studiejaar 2018-2019, zijn wij 
genoodzaakt voor beide een numerus fixus aan te vragen: voor Business Administration een 
numerus fixus van 600 studenten en voor Economics & Business Economics van 
500 studenten. 

De huidige situatie 
De nieuwe bacheloropleidingen zijn in september 2017 gestart met een voor de FEB groot aantal 
studenten: Economics & Business Economics heeft een instroom van 582 studenten en Business 
Administration van 894. Dit forse aantal studenten stelt ons voor grote uitdagingen om de 
onderwijskwaliteit op hoog niveau te houden. De eerste aanmeldcijfers bij Studielink voor 
studiejaar 2018-2019 geven een beeld van wederom hoge aantallen. In de komende jaren zullen, 
als gevolg van doorstroomeffecten, ook het tweede en het derde jaar van de bacheloropleidingen 
met aanzienlijke aantallen studenten worden geconfronteerd. 

Overwegingen bij het besluit tot numerus fixus 
Om een hoge onderwijskwaliteit te blijven waarborgen, is het van belang om de instroom van 
nieuwe studenten te kunnen beheersen. Het vinden van voldoende gekwalificeerde docenten en 
voldoende geschikte onderwijszalen, en de administratieve en logistieke verwerking van deze 
aantallen studenten, vergt veel inzet van alle betrokkenen. Bovendien willen we ons onderwijs 
blijven innoveren. In de nieuwe bachelors is gestart met een aangepaste onderwijscyclus voor elk 
vak. Feedbackcolleges, formatieve toetsen en meer aanvullend online onderwijs zijn 
geïntroduceerd. Dit vereist veel extra inzet van docenten. Ook onze studenten in de FSR geven 
aan te hechten aan goede docenten en aanvaardbare groepsgroottes voor werkcolleges. 

Economics & Business 
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Ik ben me volledig bewust van de nadelen van een numerus fixus, zoals de beperking van de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de beperkte validiteit en betrouwbaarheid van 
bepaalde selectie-instrumenten en -criteria. Daarnaast brengt de invoering van een numerus fixus 
extra administratieve lasten met zich mee. Voorts weten we uit ervaring van andere faculteiten dat 
een numerus fixus een (te) groot aantal aankomende studenten kan afschrikken. De aanvraag voor 
een numerus fixus voor studiejaar 2018-2019 is afgelopen zomer op het laatste moment 
ingetrokken vanwege de onzekerheid over de verwachte aantallen studenten. Ofwe daadwerkelijk 
een numerus fixus zullen instellen voor studiejaar 2019-2020 is nog niet zeker. Daarvoor willen 
we het effect van de matching bij de internationale studenten, die dit jaar voor het eerst 
plaatsvindt, afwachten. De aanmeldcijfers voor studiejaar 2018-2019 worden meegewogen in ons 
besluit. 

In de komende maanden zullen we de administratieve procedures voorbereiden en de 
selectiecriteria gaan ontwikkelen. Hier zullen de opleidingscommissies bij worden betrokken. 
Tevens is het voorstelbaar dat we uiteindelijk slechts voor één opleiding een numerus fixus zullen 
aanvragen. Dit zal dan waarschijnlijk de BSc Business Administration zijn. 
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Besluit 
 
 
 
 
 

 
 
Besluit 
 
Datum 

27 maart 2018 
Kenmerk 

2018-023916 
 
 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
 
gezien: 
het verzoek d.d. 6 maart 2018 van de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde om een 
numerus fixus in te stellen voor de bacheloropleiding Business Administration en de 
bacheloropleiding Economics & Business Economics met ingang van 2019-2020; 
 
overwegende: 
de overwegingen bij besluit tot numerus fixus van de decaan, te weten: 
• het waarborgen van de onderwijskwaliteit en de wens om het onderwijs blijvend te innoveren; 
• het belang om instroom van studenten te kunnen beheersen; 
• het vinden van voldoende gekwalificeerde docenten; 
• het vinden van voldoende geschikte onderwijszalen; 
• de administratieve en logistieke verwerking; 
 
gelet op: 
artikel 12, eerste lid, sub c van het Reglement voor de CSR; 
 
 
BESLUIT: 
 
1. tot het voornemen met ingang van 2019-2020 een numerus fixus van 

600 studenten in te stellen voor de bacheloropleiding Business Administration; 
2. tot het voornemen met ingang van 2019-2020 een numerus fixus van 

500 studenten in te stellen voor de bacheloropleiding Economics & Business Economics;  
3. dit voornemen voor advies voor te leggen aan de CSR; 
4. de decaan te verzoeken om de impact van de invoering van de fixus op de toegankelijkheid van 

de opleidingen te evalueren. 
 
Het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
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