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Dit betreft een tweetalig advies 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (CSR) op uw adviesverzoek betreffende de 
Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Economics and Business Econmics 2020-2021 (uw kenmerk 
2019-044626). De CSR adviseert negatief over het instellen van een Numerus Fixus, tenzij de faculteit en 
de opleiding  hun inspanningen op het gebied van internationale promotie beperken. 
 
Het is in de ogen van de CSR moeilijk te verantwoorden dat de opleiding een deel van haar 
toegankelijkheid opoffert om een probleem op te lossen dat deels door haar eigen promotie wordt 
veroorzaakt. Het aantal studenten inperken en tegelijk actief zoeken naar meer studenten is 
tegenstrijdig en onwenselijk. 
 
De CSR dankt u voor het verlenen van een week uitstel van de deadline en dankt onderwijsdirecteur 
Peter van Baalen voor zijn bereidheid om op korte termijn het voorstel verder toe te lichten. Uiteraard 
is de CSR bereid zijn besluit verder toe te lichten en hierover met u in gesprek te treden. 
 
 
 
Dear Executive Board, 
 
Through this letter, the Central Student Council (CSR) responds to your request for advice regarding 
the faculty regulation for the Bachelor's degree program in Economics and Business Economics 2020-
2021 (your reference 2019-044626). The CSR advises negatively about establishing a Numerus Fixus, 
unless the faculty and the program  limit their efforts in the field of international promotion. 
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In the eyes of the CSR, it is difficult to justify that the program sacrifices part of its accessibility to solve 
a problem that is partly caused by its own promotion. Limiting the number of students and at the same 
time actively searching for more students is contradictory and undesirable. 
 
The CSR thanks you for granting the week of postponement of the deadline and thanks the Educational 
Director, Peter van Baalen, for his willingness to explain the proposal on such a short term. Naturally, 
the CSR is prepared to further explain its decision and to further discuss this with you. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Roeland Voorbergen 
Voorzitter CSR 18|19 
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