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Geachte voorzitter, 

In vervolg op de eerste adviesaanvraag en reacties daarop van de Facultaire Studentenraad (FSR) en 
de Centrale Studentenraad heeft de decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zich beraden 
en het College verzocht voor 2019-2020 een numerus fixus in te stellen voor de 
bacheloropleidingen: 

• Business Administration, van 750 studenten. 
• Economics & Business Economics, van 500 studenten. 

Met het voorgestelde aantal voor Business Administration heeft de decaan tegemoet willen komen 
aan de FSR. Er wordt voor deze opleiding wel een lager aantal voorgesteld dan het aantal van 900 
dat de FSR in haar positieve advies noemt. Hiervoor zijn twee redenen: 

In de eerste plaats zijn het college en de decaan bezorgd over de onderwijskwaliteit en de 
hoge uitval dit jaar. Een beperking van de instroom is een belangrijke voorwaarde om de 
onderwijskwaliteit te versterken. De decaan en facultaire staf gaan een plan uitwerken om de 
onderwijskwaliteit op korte termijn met inhoudelijke maatregelen te versterken. 
In de tweede plaats biedt de procedure voor het instellen van de numerus fixus de kans om 
tot 1 december aanstaande het aantal desgewenst nog omhoog (tot 900) bij te stellen. Het is 
echter niet mogelijk om het aantal te verlagen. Het college vindt het belangrijk dat de 
decaan met zijn FSR in gesprek gaat over het gewenste niveau van de numerus fixus. Door 
nu te besluiten tot een numerus fixus van 750 wordt extra tijd gekocht om dit gesprek op een 
afgewogen manier binnen de faculteit te voeren. 

De decaan heeft de FSR inmiddels geïnformeerd over zijn wens numeri fixi voor de betreffende 
opleidingen op deze aantallen in te stellen. Het College verzoekt u om gezien het bovenstaande 
positief te adviseren over zijn voorgenomen besluit tot instellen van de numerus fixus met dien 
verstande dat hiermee extra tijd beschikbaar is voor het gesprek binnen de faculteit. 
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Hiermee samenhangend vraag ik ingevolge artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), tevens uw advies over de Facultaire regeling 
Selectie Bachelor Business Administration en de Facultaire regeling Bachelor Economics & 
Business Economics. Het betreft een regeling betreffende de selectiecriteria en selectieprocedures, 
zoals bedoeld in artikel 7.53, derde lid, WHW. 

Voor de achtergrond van de adviesaanvraag verwijs ik u naar het hierboven vermelde eerder 
gevraagde advies van 22 juni 2018. De procedures zijn reeds ter advisering aan de FSR voorgelegd . 

./. De reactie van de FSR vindt u bijgesloten. 

Het college realiseert zich ook bij deze adviesaanvraag dat uw raad met extra werkzaamheden wordt 
geconfronteerd op een laat moment in het studiejaar en dankt uw raad voor het eerder getoonde 
begrip. 

Het college verzoekt u om op korte termijn te reageren, zodat aspirant-studenten spoedig 
geïnformeerd kunnen worden over het instellen van de numeri fixi en de selectiecriteria en 
selectieprocedure voor het studiejaar 2019-2020. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 

voorzitter 
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Facultaire Regeling Selectie en Plaatsing FEB 2019-2020 

Voor de Bacheloropleiding Business Administration 

Aantal van de numerus fixus 

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt voor de bacheloropleiding Business Administration (hierna: 
BA) een opleidingscapaciteit van 750 eerstejaarsstudenten. 

Vooropleidingseisen 

Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden 
toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie 
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met 
goed gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden in de 'Regeling selectie en plaatsing UvA'. In aanvulling op 
deze centrale regeling geeft de bacheloropleiding BA tot uiterlijk 1 augustus plaatsingsbewijzen 
af. 

De vooropleidingseisen zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de 
opleiding BA in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van OER deel A en de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van 
OER deel B. 

Procedure voor de decentrale selectie 

Doelgroep 
Alle aanmelders die (1) zich uiterlijk op 15 januari 2019 in Studielink hebben aangemeld voor de 
opleiding BA aan de UvA, en (2) die uiterlijk op 31 januari 2019 een compleet dossier hebben 
ingediend via het aanmeldsysteem van de FEB, kunnen meedoen aan de selectie. Een compleet 
dossier bevat alle gegevens die op dat moment beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de 
GPA, inclusief niveau wiskunde en Engels, (selectiecriterium 1) te bepalen. Een kandidaat mag 
zich maximaal tweemaal aanmelden voor de selectie voor BA aan de UvA. 

Selectiecriteria 
Er zijn selectiecriteria bepaald met een voorspellende waarde voor academische prestaties 
tijdens de universitaire studie: 

(1) Grade Point Average (GPA) van VWO-diploma of 5 VWO overgangscijfers (5 VWO 
overgangscijfer, inclusief Wiskunde A of B en Engels op 5 VWO niveau) 

Van goede VWO-cijfers is aangetoond dat deze een indicator zijn van het toekomstig 
studiesucces voor de economie & bedrijfskunde opleiding bij de FEB. Bij kandidaten die al hun 
VWO-diploma hebben behaald, telt het GPA van de eindcijfers op het diploma; bij andere VWO 
kandidaten tellen de overgangscijfers 5-6 VWO, inclusief Wiskunde A of B en Engels op 5 VWO 
niveau. Ook studenten met een andere vooropleiding dan VWO, waaronder internationale 
opleidingen, moeten aantoonbaar Wiskunde A of B en Engels op 5 VWO niveau hebben. Een 

Versie 5 juni-2018, NF BSc BA 

Economics & Business 
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overzicht waarin per doelgroep (VWO, HBO-propedeuse, internationale opleidingen, etc) is 
aangegeven hoe de GPA wordt bepaald, wordt beschikbaar gesteld. Om de GPA's van 
Nederlandse en internationale studenten zo eerlijk mogelijk met elkaar te vergelijken zal een 
cijfervergelijkingssysteem worden opgesteld, gebaseerd op de waarderingen van het NUFFIC. 

(2) Academische en studievaardigheden (combinatietoets) 

De onderwerpen van de toets sluiten aan bij de vaardigheidsdoelen (studie- en 
onderzoeksvaardigheden) en de kennisdoelen en geven een zo volledig mogelijk beeld van de 
studie. Met een dergelijke toets worden competenties en vaardigheden gemeten die van direct 
belang zijn voor de academische prestaties. Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar 
kunnen scheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen 
maken zullen hoog scoren op de combinatietoets. Omdat de voorbereiding van de toets een 
flinke inspanning vraagt wordt daarmee ook de motivatie gemeten 

De Toets vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 maart en heeft 
de volgende opzet: 

a) Er zijn (tenminste) twee toetsmomenten, de aanmelder kiest zelf een 
toetsdag. 

b) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het 
lesmateriaal, inclusief eventuele hoorcolleges, online beschikbaar voor alle 
deelnemers. 

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal (en eventuele hoorcolleges) tijdens 
de zelfstudieperiode voorafgaand aan de toets. Indicatieve zelfstudietijd 
bedraagt 20-25 uur. 

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders een combinatietoets. 

Niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich tijdig en correct hebben aangemeld en 
(gaan) voldoen aan de vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online 
te maken onder surveillance. Dit geldt ook voor de in Nederland woonachtige aanmelders die 
niet op locatie aan de toets kunnen meedoen 

Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden) 
Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied worden via dezelfde methodiek beoordeeld als 
de Nederlandse kandidaten en volgen dezelfde aanmeldprocedure. Zij worden ook in de 
gelegenheid gesteld de toets online te maken onder surveillance'. 

Ranking 
De GPA in combinatie met de uitslag van de toets is bepalend voor de plaats die de aanmelder 
krijgt op de ranglijst. Beide onderdelen van de selectie wegen even zwaar (50/50). Degenen 
met de hoogste GPA en de hoogste toetsuitslag komen het laagste (1,2,3, etc) op de ranglijst. 
Alle kandidaten die (1) zich uiterlijk op 15-1-2019 in Studielink hebben aangemeld, (2) die 
uiterlijk op 31 januari 2019 een compleet dossier (bevat alle gegevens die op dat moment 
beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de GPA, inclusief niveau van wiskunde en Engels, - 
selectiecriterium 1- te bepalen) hebben ingediend, en (3) die aan de toets hebben meegedaan. 
Kandidaten die zich wel tijdig hebben aangemeld, maar geen dossier hebben ingeleverd of niet 
meegedaan hebben met de toetsdag krijgen geen rangnummer en worden niet geselecteerd. 

Tijdschema 
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4 oktober 2018 -15 januari 2019 Aanmelden via Studielink 
15 januari 2019 Deadline aanmelding 
31 januari 2019 Deadline aanleveren compleet dossier* 
15 januari -15 maart 2019 Selectie vindt plaats 
15 april - 1 augustus 2019 Plaatsingsproces 
* Een compleet dossier bevat alle gegevens die op dat moment beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de GPA, 
inclusief niveau wiskunde en Engels, (selectiecriterium 1) te bepalen. 

Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites: 

Pagina 3 



m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Facultaire Regeling Selectie en Plaatsing FEB 2019-2020 

Voor de Bacheloropleiding Economics & Business Economics 

Aantal van de numerus fixus 

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt voor de bacheloropleiding Economics & Business Economics 
(hierna: EBE) een opleidingscapaciteit van 500 eerstejaarsstudenten. 

Vooropleidingseisen 

Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden 
toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie 
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met 
goed gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden in de 'Regeling selectie en plaatsing UvA'. In aanvulling op 
deze centrale regeling geeft de bacheloropleidingen EBE tot uiterlijk 1 augustus 
plaatsingsbewijzen af. 

De vooropleidingseisen zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de 
opleiding EBE in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van OER deel A en de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 
van OER deel B. 

Procedure voor de decentrale selectie 

Doelgroep 
Alle aanmelders die zich (1) uiterlijk op 15 januari 2019 in Studielink hebben aangemeld voor de 
opleiding EBE aan de UvA en die (2) uiterlijk op 31 januari 2019 een compleet dossier hebben 
ingediend via het aanmeldsysteem van de FEB, kunnen meedoen aan de selectie. Een compleet 
dossier bevat alle gegevens die op dat moment beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de 
GPA, inclusief niveau wiskunde en Engels, (selectiecriterium 1) te bepalen. Een kandidaat mag 
zich maximaal tweemaal aanmelden voor de selectie voor EBE aan de UvA. 

Selectiecriteria 
Er zijn selectiecriteria bepaald met een voorspellende waarde voor academische prestaties 
tijdens de universitaire studie: 

(1) Grade Point Average (GPA) van VWO-diploma of 5 VWO overgangscijfers (S VWO 
overgangscijfer, inclusief Wiskunde A of B en Engels op 5 VWO niveau) 

Van goede VWO-cijfers is aangetoond dat deze een indicator zijn van het toekomstig 
studiesucces voor de economie & bedrijfskunde opleiding bij de FEB. Bij kandidaten die al hun 
VWO-diploma hebben behaald, telt het GPA van de eindcijfers op het diploma; bij andere VWO 
kandidaten tellen de overgangscijfers 5-6 VWO, inclusief Wiskunde A of Ben Engels op 5 VWO 
niveau. Ook studenten met een andere vooropleiding dan VWO, waaronder internationale 
opleidingen, moeten aantoonbaar Wiskunde A of B en Engels op 5 VWO niveau hebben. Een 

Versie 5 juni 2018, NF BSc EBE 

Economics & Business 
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overzicht waarin per doelgroep (VWO, HBO-propedeuse, internationale opleidingen, etc) is 
aangegeven hoe de GPA wordt bepaald, wordt beschikbaar gesteld. Om de GPA's van 
Nederlandse en internationale studenten zo eerlijk mogelijk met elkaar te vergelijken zal een 
cijfervergelijkingssysteem worden opgesteld, gebaseerd op de waarderingen van het NUFFIC. 

(2) Academische en studievaardigheden (combinatietoets) 

De onderwerpen van de toets sluiten aan bij de vaardigheidsdoelen (studie- en 
onderzoeksvaardigheden) en de kennisdoelen en geven een zo volledig mogelijk beeld van de 
studie. Met een dergelijke toets worden competenties en vaardigheden gemeten die van direct 
belang zijn voor de academische prestaties. Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar 
kunnen scheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen 
maken zullen hoog scoren op de combinatietoets. Omdat de voorbereiding van de toets een 
flinke inspanning vraagt wordt daarmee ook de motivatie gemeten 

De Toets vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 maart en heeft 
de volgende opzet: 

a) Er zijn (tenminste) twee toetsmomenten, de aanmelder kiest zelf een 
toetsdag. 

b) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het 
lesmateriaal, inclusief eventuele hoorcolleges, online beschikbaar voor alle 
deelnemers. 

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal (en eventuele hoorcolleges) tijdens 
de zelfstudieperiode voorafgaand aan de toets. Indicatieve zelfstudietijd 
bedraagt 20-25 uur. 

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders een combinatietoets. 

Niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich tijdig en correct hebben aangemeld en 
(gaan) voldoen aan de vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online 
te maken onder surveillance. Dit geldt ook voor de in Nederland woonachtige aanmelders die 
niet op locatie aan de toets kunnen meedoen 

Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden) 
Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied worden via dezelfde methodiek beoordeeld als 
de Nederlandse kandidaten en volgen dezelfde aanmeldprocedure. Zij zullen ook in de 
gelegenheid gesteld de toets online te maken onder surveillance. 

Ranking 
De GPA in combinatie met de uitslag van de toets is bepalend voor de plaats die de aanmelder 
krijgt op de ranglijst. Beide onderdelen van de selectie wegen even zwaar (50/50). Degenen 
met de hoogste GPA en de hoogste toetsuitslag komen het laagste (1,2,3, etc) op de ranglijst. 
Alle kandidaten die (1) zich uiterlijk op 15-1-2019 in Studielink hebben aangemeld, (2) die 
uiterlijk op 31 januari 2019 een compleet dossier (bevat alle gegevens die op dat moment 
beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de GPA, inclusief niveau van wiskunde en Engels, - 
selectiecriterium 1- te bepalen) hebben ingediend, en (3) die aan de toets hebben meegedaan. 
Kandidaten die zich wel tijdig hebben aangemeld, maar geen dossier hebben ingeleverd of niet 
meegedaan hebben met de toetsdag krijgen geen rangnummer en worden niet geselecteerd. 

Tijdschema 
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4 oktober 2018 - 15 januari 2019 Aanmelden via Studielink 
15 januari 2019 Deadline aanmelding 
31 januari 2019 Deadline aanleveren compleet dossier* 
15 januari -15 maart 2019 Selectie vindt plaats 
15 april - 1 augustus 2019 Plaatsingsproces 
* Een compleet dossier bevat alle gegevens die op dat moment beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn om de GPA, 
inclusief niveau wiskunde en Engels, (selectiecriterium 1) te bepalen. 

Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites: 
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Date 24.04.2018 

File Numerus Fixus - Memo "Admission criteria and procedure" 

Submitter Toma Cerniauskaite; Christof Bischofberger 

E-mail toma.fsr.feb@gmail.com ; christof.fsr.feb@gmail.com 

Dear prof. dr. H.G. van Dissel, 

Dear prof. dr. P.J. van Baalen, 

The Faculty Student Council of Economics and Business (FSR FEB) is writing this 

advice in regards to the selection criteria and procedure of a potential implementation of a 

numerus fixus for the BSc in Economics and Business Economics (EBE) and the BSc in 

Business Administration (BA). 

Although the FSR FEB gives a negative advice in regards to the implementation of a 

numerus fixus itself, we would like to offer our advice in regards to the memo "Numerus 

Fixus - Admission criteria and procedure". The FSR FEB has no objections to the outlined 

procedure in this memo, but has a suggestion in regards to the selection criteria: 

In our opinion, a 50% GPA - 50% matching test composition as selection criteria is 

more suitable than the proposed 60% GP A - 40% matching test composition. The FSR FEB 

decided upon this option because we think that it is very difficult to fairly compare the large 

variety of heterogeneous international high school diplomas. 

We look forward to discussing our advice in more detail. If there are any questions, 

do not hesitate to contact us. On The Behalf ofFSR FEB 17-18, 

,c_-- 

Toma Cerniauskaite 

Chairwomen FSR FEB 

Christof Bischofberger 

Chairman E&R FSR FEB 
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