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Adviesverzoek addendum regeling selectie psychologie procedure en selectiecriteria 2019-2020 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 

./. Hierbij vraag ik uw advies met betrekking tot het addendum bij de regeling selectie psychologie 
procedure en selectiecriteria 2019-2020. 
  
Overeenkomstig het verzoek van de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Psychologie d.d. 
5 november 2018, wenst het College de capaciteit voor deze fixusopleiding te verhogen van 600 naar 
650 eerstejaarsstudenten voor het studiejaar 2019-2020. Het College vraagt uw advies hierover 
ingevolge artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW). Omdat de capaciteit vanaf 1 december, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor 
de fixus geldt, niet meer gewijzigd kan worden, heeft het College, zoals reeds met u besproken, een 
besluit onder voorwaarden genomen. Mocht uw raad uiterlijk op 29 november aanstaande het 
College hierover niet positief geadviseerd hebben dan is het besluit niet genomen en blijft de 
regeling, zoals vastgesteld op 18 september 2018 met nummer 2018-058273, waarin een capaciteit 
van 600 opleidingsplaatsen is vermeld onveranderd in stand. Een later advies van de CSR zal daarop 
geen werking meer hebben. 
 
Het College realiseert zich dat uw raad met deze adviesaanvraag met extra werkzaamheden wordt 
geconfronteerd op een laat moment en dankt uw raad voor het thans getoonde begrip.  
 
Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam 
voorzitter 
 



 
 

ADDENDUM BIJ DE REGELING SELECTIE PSYCHOLOGIE PROCEDURE EN 
SELECTIECRITERIA 2019-2020 

 
Bij besluit d.d. 19 november 2018 nummer 2018-076953 is vastgesteld dat de eerste alinea van de 
regeling selectie psychologie procedure en selectiecriteria 2019-2020, zoals vastgesteld bij besluit 
van 18 september 2018, nummer 2018-058273 als volgt luidt: 
 
Voor het studiejaar 2019-2020 geldt voor de opleiding Psychologie een opleidingscapaciteit  
van 650 eerstejaarsstudenten.  
 



 

Besluit 
 
 
 
 
 

 
 
Besluit 
 
Datum 
19 november 2018 
Kenmerk 
2018-076953 
Onderwerp 
Verruiming numerus fixus psychologie 
 
 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
 
 
gezien:  
• het verzoek d.d. 5 november 2018 van de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding 

Psychologie;   
• de regeling selectie psychologie 2019-2020 zoals vastgesteld bij besluit van 18 september 2018 

met nummer 2018-058273 en bijgevoegd bij het Inschrijvingsbesluit 2019-2020;   
• de tekst van het addendum bij de regeling selectie psychologie 2019-2020;  
 
gelet op: 
• artikelen 7.53 WHW; 
• de regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA  
 
 
BESLUIT: 
 
het addendum bij de regeling selectie psychologie 2019-2020 vast te stellen onder de voorwaarden 
dat de CSR uiterlijk op 29 november 2018 positief hierover heeft geadviseerd.   
 
Het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
 



Van: dir-college-psy  
Verzonden: maandag 5 november 2018 09:43 
Aan: Maex, Karen; College van Bestuur; secretariaat-bestuursstaf 
CC: Minkes, Sterre; Sillekens, Mieke 
Onderwerp: verhoging NF psychologie 
 
Geacht college van bestuur, beste Karen, (cc Sterre, Mieke),  
 
Als bachelor opleiding psychologie willen we graag de numerus fixus voor 19-20 verhogen van 600 
naar 650. De argumentatie daarvoor staat hieronder. Het gaat in het kort om de volgende 
overwegingen:  
1) Andere opleidingen om ons heen (VU, EUR) hebben geen fixus of hebben hun fixus verhoogd naar 
650 (Groningen), 675 (Leiden).  
2) Met de verhoging verhogen we ook de toegankelijkheid, mede voor Nederlandse studenten 
(zonder in te boeten op kwaliteit).  
3) De OC en de FSR hebben geen bezwaren geuit, zie reacties hieronder.  
 
Hopelijk kunnen we dit snel realiseren! Uiteraard bereid tot verdere toelichting mits gewenst.  
 
De bachelor opleiding psychologie heeft met ingang van 18-19 een numerus fixus, die voor 18-19 
was gesteld op 600. Ook voor 19-20 hebben we weer een fixus aangevraagd en gekregen, 
goedgekeurd door het College van Bestuur en met positief advies van de CSR, waarvoor dank. Door 
de gehanteerde procedure van de Numerus Fixus met een vroege aanmeld deadline van 15 januari is 
de ervaring zowel bij onze opleiding als elders dat het lastig, zo niet onmogelijk is, om het aantal van 
de fixus daadwerkelijk te halen. Er gaapt altijd een flink gat tussen het aantal van de fixus en het 
aantal starters op 1 september. Dat wordt onder andere veroorzaakt door het afschrikkende effect 
van de ranglijst die op 15 april bekend gemaakt wordt: diegenen die niet bij de eerste 600 op de lijst 
staan gaan onmiddellijk, en begrijpelijk, op zoek naar alternatieven. Om de effecten van deze 
dynamiek te beperken heb ik in de Kamer Psychologie voorgesteld om te komen tot landelijke 
afstemming voor het instellen van een numerus fixus alsmede de bijbehorende aantallen. In mei 
2018 is hierover in de Kamer Psychologie overeenstemming bereikt voor het grootste deel van de 
universiteiten, met uitzondering van Tilburg en Twente. Gedurende de afgelopen zomerperiode 
heeft echter een aantal andere universiteiten ook besloten de fixus te laten varen (VU, EUR), danwel 
de fixus te verhogen boven het afgesproken maximum van 600 naar respectievelijk 650 (Groningen) 
en 675 (Leiden). Hiermee is de onzekerheid over de dynamiek van de processen rond de 
aanmeldingen helaas weer flink toegenomen. Dit, gecombineerd met het feit dat de no-show ook 
nog flink groot is, maakt het verstandiger om het aantal voor de numerus fixus van de bachelor 
psychologie te verhogen naar 650. Hiermee kunnen we 50 studenten extra op 15 april zekerheid 
bieden en gaan we ervan uit dat we voldoende instroom krijgen om de kwaliteit en diversiteit van 
ons onderwijsprogramma overeind te houden. 
 
Respons OC:  
Het is aan de orde geweest in de vergadering en er zijn geen bezwaren binnengekomen. 
 
Respons FSR:  
De FSR FMG ziet voor alsnog geen problemen in het verhogen van de Numerus Fixus. Wij zien graag 
dat zo veel mogelijk studenten de kans krijgen en daarmee ook de zekerheid krijgen om PSY aan de 
UvA te studeren. Zelf hebben we hier verder niet echt veel achtergrondinformatie over en weten we 
niet of die verhoging van 50 echt een groot verschil gaat maken. Echter, wij geloven dat de afdeling 
hier zelf rationele overwegingen heeft gemaakt. Wij zijn het tot noch toe eens met een verhoging 



van de Numerus Fixus, maar doordat het nog geen officiële aanvraag is en we nog niet beschikken 
over voldoende achtergrondinformatie is dit een eerste reactie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ingmar Visser 
-- 
Directeur College Psychologie|Universitair Hoofddocent ontwikkelingspsychologie 
Afdeling Psychologie | Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen | Universiteit van 
Amsterdam 
Bezoek | Nieuwe Achtergracht 129B | Kamer G 1.18 
Post | Postbus 15933 | 1001 NK Amsterdam 
Pakketpost | Valckenierstraat 59 | 1018 XE Amsterdam 
T: +31205256723 | M: +31647260824 | e: i.visser@uva.nl 
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