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Geacht College van Bestuur, 
  
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw adviesaanvraag (uw kenmerk: 
2018cu0633) betreffende de aanvragen voor een numerus fixus voor de BSc Business Administration (hierna: 
BA) en BSc Economics & Business Economics (hierna: EBE) voor 2019 – 2020. U vraagt de CSR daarbij advies 
over de Facultaire Regelingen Selectie voor de opleidingen BA en EBE. 
U stelt voor op verzoek van de decaan een numerus fixus in te stellen voor de opleiding BA ter  hoogte van 750 
studenten en ter hoogte van 500 studenten voor de opleiding EBE. De CSR adviseert negatief over het 
instellen van beide numeri fixi. De CSR kan echter wel positief adviseren op de voorgelegde facultaire 
regelingen selectie. Hieronder worden de overwegingen uiteengezet. 
 
Instelling numeri fixi BA & EBE 
De CSR heeft met veel belangstelling kennis genomen van de discussie tussen de decaan en de Facultaire 
Studentenraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (hierna: FSR-FEB). De CSR heeft begrepen dat de 
decaan de aanvraag voor de numeri fixi centraal heeft ingediend zonder alvorens tot een positieve conclusie 
te komen met de FSR-FEB. De FSR-FEB heeft negatief geadviseerd over het instellen van de numeri fixi voor 
de opleidingen BA en EBE. De CSR wil hierbij graag opmerken dat de FSR FEB open staat voor een numerus 
fixus voor BA ter hoogte van 900 studenten, maar niet voor een numerus fixus voor de opleiding EBE. De CSR 
neemt aan dat dit standpunt bekend is bij zowel het CvB als de decaan.  
 
Het is naar mening van de CSR niet wenselijk dat dit adviesverzoek in deze status op centraal niveau is ingediend, 
hoewel de CSR begrip heeft voor de tijdsdruk en de bijhorende overwegingen van de decaan en het CvB. Het CvB 
erkent in haar brief dat de facultaire discussie nog is niet afgerond en stelt hierom voor de numeri fixi in te stellen 

mailto:pim.vanhelvoirt@studentenraad.nl
mailto:csr@uva.nl


 

 

Pagina 2 ~ 3 

op een lager studentenaantal, met de mogelijkheid deze omhoog bij te stellen na overeenstemming tussen de FSR-
FEB en de decaan. Hierin wordt geprobeerd de FSR tegemoet te komen en ruimte te laten voor een discussie over 
de hoogte van de numerus fixus. De CSR is geen voorstander van dit voorstel. 
 
Verder wil de CSR graag de zorgen van de FSR FEB uit de brieven van 24-04-2018 en 08-08-2018 
onderstrepen om aan te geven waarom hij niet positief kan adviseren. Allereerst wil de CSR kort de zorgen 
van de FSR uit de brief van 24-04-2018 herhalen: 

• De uitval in de bachelor is hoog. Hiermee kan de faculteit met veel minder studenten eindigen die 
afstuderen dan vooraf ingeschat, mocht er gekozen worden voor een cap van 600 studenten op de 
opleiding van EBE. 

• Een fixus ontmoedigt de inschrijving van studenten in algemene zin. Het risico bestaat dat studenten 
kiezen voor een andere universiteit, waar dergelijk beperkingen niet aanwezig zijn. 

• Een grote selectieprocedure, die geïmplementeerd zou moeten worden, legt druk op administratieve 
werknemers. 

• De FSR-FEB stelt verder voor om binnen de huidige structuur te kijken naar de studenten die absent zijn 
bij veel vakken, omdat deze een probleem vormen voor de roostering en het boeken van de faciliteiten van 
de universiteit. De FSR-FEB stelt voor om een systeem dat deze studenten eruit kan pikken.  

Verder geeft de FSR-FEB in zijn brief van 08-08-2018 aan dat hij geen voorstander is van het maken van grote 
veranderingen in de aanmelding voor de opleiding. De FSR geeft aan dat een aantal van zijn eerdere zorgen 
serieus zijn genomen, zoals de mogelijk toename van competitie tussen Nederlandse en internationale 
studenten, de instroom van kandidaten voor andere bachelor programma’s en de effecten van de diversiteit 
van de studentenpopulatie. 
 
De FSR-FEB stelt in zijn adviesbrief een conservatievere aanpak voor om de faculteit in staat te stellen de 
impact van een numerus fixus goed te observeren en adequaat te kijken naar de mogelijke effecten van de 
fixus op BA. De FSR-FEB adviseert echter negatief over het instellen van een numerus fixus voor de opleiding 
EBE wegens het lagere aantal aanmeldingen. De FSR-FEB gelooft dat in het academisch jaar 2019-2020 veel 
van de logistieke problemen van de faculteit zullen afnemen, zoals de hoeveelheid studenten en roostering, en 
dat de aanmeldingen zo passen binnen de capaciteit van de FEB. Daarnaast heeft de FSR-FEB in informele 
gesprekken de dalende onderwijskwaliteit benoemd, zoals ook erkend in de brief van het CvB. Hoewel de FSR-
FEB hier in zijn laatste adviesbrieven niet op ingaat, is de onderwijskwaliteit een blijvend punt van aandacht. 
De CSR is positief dat deze zorgen worden geagendeerd bij het CvB en de decaan.  
De CSR wil echter graag benadrukken dat het beperken van de instroom niet noodzakelijkerwijs een 
voorwaarde is voor het versterken van de onderwijskwaliteit van een opleiding, hoewel deze suggestie in de 
adviesaanvraag wordt gewekt. De Onderwijsvisie onderschrijft de brede toegankelijkheid van het onderwijs 
en de CSR benadrukt dit belang. Eventuele selectie in de bachelor- of masterfase gebeurt vanuit het oogpunt 
van kwaliteitsborging. Aangezien de discussie tussen de decaan en de FSR-FEB niet tot een positieve conclusie 
is gekomen, kan de CSR niet stellen dat deze numeri fixi het belang van de toegankelijkheid van het onderwijs 
aan de FEB in voldoende mate dienen. 
 
Decentrale selectiecriteria voor BA en E&BE 
Ten tweede heeft de CSR kennisgenomen van het advies van de FSR FEB over de voorgestelde criteria voor de 
beide numeri fixi. De FSR FEB heeft over deze selectiecriteria positief geadviseerd met één toevoeging die door 
de decaan is overgenomen. Gezien deze aanpassing adviseert de CSR positief over de decentrale selectiecriteria. 
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Bij vragen is de CSR uiteraard bereid tot verdere toelichting. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te 
hebben, ziet de CSR uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Pim van Helvoirt 
Voorzitter CSR 17|18 
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