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Geen
Advies selectieprocedures FNWI

Geachte decaan, beste Peter,
Op 10 februari jl. is de raad om advies gevraagd over de selectieprocedures
op de numerus fixus opleidingen Biomedische Wetenschappen en
Psychobiologie. Onze reactie zal samen met de selectieprocedures
verzonden worden naar de CSR, die instemmingsrecht heeft op de
selectieprocedures.
De raad heeft besloten om positief te adviseren over Biomedische
Wetenschappen en Psychobiologie.
Kunstmatige intelligentie
Gezien de politieke ontwikkelingen wordt binnenkort de numerus fixus niet
meer gevoerd op de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie (hierna: KI).
De raad heeft echter haar bedenkingen op het verwijderen van de numerus
fixus. Hoewel de raad niet voor de invoering van een numerus fixus is, zijn
er twee kanttekeningen die de raad graag zou benoemen:
●

Doorstroom naar de masteropleiding Artificial Intelligence
(hierna: AI). Het is wel bekend dat de masteropleiding zeer populair
is onder studenten. De raad heeft gesproken met de
opleidingsdirecteur van de master AI en beide partijen achten het
wenselijk dat bachelorstudenten KI door kunnen stromen naar de
master AI. Als de instroom van de bacheloropleiding verhoogd,
heeft de raad zorgen over de mogelijkheid voor bachelorstudenten
om door te stromen naar de master.

●

Toestroom. Zoals Lex en Kees ook benoemd hebben op het
informatieoverleg van 5 maart jl., is ook een doelstelling om de
instroom te verhogen. De raad wilt haar zorgen uiten over deze
doelstelling.

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~  fnwi@studentenraad.nl
20 maart 2020 ~ Selectieprocedures

Hoewel, volgens de voormalige numerus fixus, er 200 studenten
zouden kunnen instromen, is een hogere instroom niet wenselijk
gezien de capaciteitsproblemen van het College of Informatics.
Onder de capaciteitsproblemen wordt bedoeld: te kleine
collegezalen, tekort aan onderwijzend personeel en tekort aan
scriptiebegeleiders. Graag ziet de raad een plan tegemoet wat de
opleiding gaat doen indien de instroom veel groter blijkt dan de 200
studenten die men op het oog heeft.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Anne-Ruth Meijer
Voorzitter FSR FNWI
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