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De facultaire regelingen selectie voor de bacheloropleidingen met een numerus fixus 

Geachte voorzitter, 

Ingevolge artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) vraag ik uw advies -per regeling- over de navolgende regelingen: 

• Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde 2020-2021;
• Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Geneeskunde AMC-UvA 2020-2021;
• Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Psychologie 2020-2021;
• Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Economics & Business Economics 2020-2021;
• Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Business Administration 2020-2021.

Het zijn allen regelingen betreffende de selectiecriteria en -procedures, zoals bedoeld in artikel 7.53, 
derde lid, WHW.  

Sinds enkele jaren zijn onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren 
van het proces van selectie en plaatsing voor fixusopleidingen. De UvA hecht waarde aan een 
eerlijke, transparante en zorgvuldige selectieprocedure en heeft zich ten doel gesteld het 
selectieproces als zodanig ten uitvoer te brengen. In het kader daarvan is in 2016 samen met 
vertegenwoordigers van de fixusopleidingen, de Centrale Studentenadministratie, Student Services, 
Academische Zaken, de Centrale Studentenraad en Juridische Zaken een UvA-brede regeling 
opgesteld, waarin de regels die voor alle fixusopleidingen gelden zijn opgenomen. In die regeling 
was tevens bepaald dat de selectiecriteria en -procedure door de decaan van de faculteit, waartoe de 
opleiding behoort, zouden worden vastgesteld. In dat kader werden de facultaire regelingen ter 
advisering voorgelegd aan de desbetreffende facultaire studentenraden.     
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Het College van beroep voor het hoger onderwijs heeft in een uitspraak (Cbho 2017,086) voor een 
strikte uitleg van de wet gekozen en bepaald dat het vaststellen van de selectiecriteria en -procedures 
een bevoegdheid is die uitsluitend toekomt aan het CvB. In het verlengde hiervan heeft het Cbho 
bepaald dat ook het adviesrecht met betrekking tot de facultaire regelingen betreffende 
fixusopleidingen toekomt aan de CSR en niet aan de FSR en dat deze bevoegdheid niet -ook niet op 
advies van of in overleg met de CSR- kan worden overdragen aan de FSR-en. Derhalve vraagt het 
College uw raad te adviseren over de facultaire regelingen betreffende fixusopleidingen.  
 
Op uw verzoek zijn de facultaire regelingen voorafgaand aan deze adviesaanvraag voorgelegd aan de 
desbetreffende FSR-en. Hieronder volgt een overzicht van de ontvangen reacties.   
 
Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde 2020-2021 
De FSR van ACTA heeft bij email van 6 maart jl. laten weten akkoord te gaan met de facultaire 
regeling. De email is als bijlage bijgevoegd.   
 
Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Geneeskunde AMC-UvA 2020-2021 
De FSR heeft bij brief van 4 april jl. positief geadviseerd, mits de punten beschreven in de reactie 
van de Commissie Selectie Geneeskunde als zodanig worden opgevolgd. De reactie van de 
Commissie Selectie Geneeskunde en de brief van de FSR zijn als bijlagen bijgevoegd.  
 
Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Psychologie 2020-2021 
In het verslag van de OV vergadering van de FSR FMG van 31 januari 2019 wordt vermeld: “De 
FSR heeft de selectieprocedure van de bachelor Psychologie 2020-2021 doorgenomen en besproken 
met de OC. De FSR en de OC zijn het eens met de selectieprocedure zoals deze er nu uit ziet.” Het 
betreffende deel van het verslag is als bijlage bijgevoegd.    
 
Facultaire regelingen Selectie Bacheloropleiding Economics & Business Economics Facultaire 
regeling, Business Administration 2020-2021. 
De FSR FEB heeft bij email van 3 april 2019 laten weten de voorgestelde fixus voor deze 
opleidingen te bevestigen. De email is als bijlage bijgevoegd. 
 
Facultaire regelingen selectie bachelorsopleiding Biomedische wetenschappen, Kunstmatige 
intelligentie, Psychobiologie 2020-2021 
Voor wat betreft deze facultaire regelingen is aan het College gebleken dat het overleg met de FSR 
nog niet is afgerond. Deze regelingen zullen daarom in een later stadium aan de CSR worden 
aangeboden.  
 
Het college vraagt hierbij zoals vermeld -per regeling- uw advies. Vervolgens zullen aspirant-
studenten via de website van de UvA geïnformeerd worden over de selectiecriteria en -procedure 
voor het studiejaar 2020-2021.    
   
Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 
b/a 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam 
voorzitter 
 


