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Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw adviesverzoek (uw
kenmerk: 2018-076953) betreffende het adviesverzoek addendum regeling selectie Psychologie
procedure en selectiecriteria 2019-2020.
De CSR adviseert positief over het verhogen van de capaciteit voor de fixusopleiding BA
Psychologie van 600 naar 650 eerstejaarsstudenten voor het studiejaar 2019-2020.

De CSR heeft, onder andere op basis van de punten van de FSR FMG, echter wel enkele vragen
en zorgen die na het ophogen van de numerus fixus beantwoord kunnen worden. Deze worden
hieronder benoemd.
•

•
•
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De CSR vraagt zich af of de 50 extra plaatsen het capaciteitsprobleem daadwerkelijk
zullen verhelpen. De cijfers laten immers zien dat slechts ongeveer 75% van de studenten
van het huidige limiet van de numerus fixus daadwerkelijk beginnen met hun studie.
De CSR vraagt zich af of in het geval dat alle 650 plaatsen bezet worden er voldoende
faciliteiten beschikbaar zijn voor al deze studenten.

De CSR zou graag verder onderzoek willen zien naar de exacte redenen voor het grote
verschil tussen studenten die zich aanmelden en de studie daadwerkelijk volgen. De
CSR ziet graag dat er wordt gekeken naar manieren om dit verschil te reduceren.
De CSR zou graag meer inzicht willen in de lange termijn ontwikkelingen van de
opleiding psychologie, in relatie tot de invoering van de numerus fixus.

De CSR vindt het kwalijk dat de internationalisering van de bachelor er toe lijkt te
hebben geleid dat het totale aantal Nederlandse studenten is afgenomen. De CSR vindt
het belangrijk om te kijken naar manieren om deze ontwikkeling te keren.

De CSR wil graag enkele opmerkingen maken over het proces. Voor de beoordeling van

•

een adviesverzoek met betrekking tot een numerus fixus is het voor de CSR van
essentieel belang dat de FSR voorafgaand genoeg tijd krijgt om een gegrond advies uit
te brengen waarin de mening van de OC meegenomen kan worden. Vervolgens kan de
CSR op basis van deze informatie een eindoordeel vormen. In het huidige geval is de
CSR meegegaan met een proces waar dit niet geval was. De CSR wil dit in de toekomst
niet meer op deze manier doen. Voldoende tijd en informatie voor zowel de OC, FSR en
CSR zijn randvoorwaarden voor het behandelen van dergelijke adviesverzoeken.

Tot slot wil de CSR benadrukken dat in eerdere correspondentie betreffende de
internationalisering en de numerus fixus meerdere zorgen zijn aangehaald. Uit de
huidige aanvraag blijkt dat deze zorgen terecht waren (zie bijvoorbeeld de brieven van
de CSR d.d. 15-06-2017 en 21-06-2017). Tevens laten de meest recente cijfers
betreffende het aantal studenten van de bachelor Psychologie een schrikbarend beeld
zien waarbij het aantal Nederlandse studenten bijna is gehalveerd. Ook worden in
bovengenoemde brieven enkele argumenten van de opleiding aangehaald voor het
instellen van een numerus fixus. De huidige realiteit laat echter zien dat deze
argumenten ongegrond zijn.

Ondanks bovengenoemde punten adviseert de CSR positief over het verhogen van de capaciteit
voor de fixusopleiding BA Psychologie van 600 naar 650 eerstejaarsstudenten voor het
studiejaar 2019-2020.

Bij vragen is de CSR uiteraard bereid tot verdere toelichting. Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben, ziet de CSR graag uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Roeland Voorbergen
Voorzitter CSR 18|19
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