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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; 
• facultaire regeling selectie bacheloropleiding Business Administration 2021-2022;   
• facultaire regeling selectie bacheloropleiding Economics and Business Economics 2021-2022. 
  
Het zijn alle 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.   
   
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.  
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Op uw verzoek zijn de facultaire regelingen voorafgaand aan deze adviesaanvraag voorgelegd aan de 
desbetreffende FSR-en. Hieronder volgt een toelichting op de regelingen en de ontvangen reacties 
van de FSR-en.   
 
Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde 
In overleg met de VU wordt verzocht deze regeling voor 5 jaar, derhalve tot en met studiejaar  
2025-2026 vast te stellen. Indien de regeling tussentijds wordt gewijzigd zal opnieuw advies aan de 
CSR worden gevraagd. 
 
De FSR van ACTA heeft bij brief van 27 april 2020 en email van 8 mei 2020 positief geadviseerd. 
De brief en de email van de FSR zijn als bijlagen bijgevoegd.  
 
Facultaire regelingen selectie bacheloropleiding Business Administration 2021-2022 en bachelor-
opleiding Economics and Business Economics  2021-2022 
De FSR van de FEB heeft bij brief van 20 maart jl. laten weten een negatief standpunt in te nemen 
ten aanzien van de facultaire regelingen Business Administration 2021-2022 en Economics and 
Business Economics  2021-2022. 
De argumenten die de FSR aanhaalt -de BSA norm en verplichte aanwezigheid- hebben geen 
betrekking op de inhoud van de regeling of op de selectie. De decaan van de FEB is over deze 
onderwerpen in gesprek met de FSR. Nu de argumenten van de FSR geen betrekking hebben op de 
selectieprocedure en/of selectiecriteria van deze opleidingen acht het College het facultaire proces 
met betrekking tot de numerus fixus voldoende afgerond om een advies aan de CSR hierover te 
vragen.  
De brief van de FSR en de reactie van de decaan hierop zijn als bijlagen bijgevoegd.   
 
Het college vraagt hierbij -per regeling- uw advies. Vervolgens zullen aspirant-studenten via de 
website van de UvA geïnformeerd worden over de selectiecriteria en -procedure voor het studiejaar 
2021-2022.    
   
Met vriendelijke groet,  
het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 



 

 
 
 
 
 

 
 
Voorgenomen Besluit 
 
Datum 

14 mei 2020 
Kenmerk 

2020-056286 
Onderwerp 

De facultaire regelingen inzake de selectieprocedure en –criteria van bacheloropleidingen met een 
numerus fixus van de FEB en ACTA 
 
 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
 
 
gezien:  
 de tekst van de facultaire regelingen inzake de selectieprocedure en –criteria van 

bacheloropleidingen met een numerus fixus van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de 
Faculteit der Tandheelkunde; 

 
gelet op: 
 artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 

onderzoek (WHW); 
 artikel 7.53, eerste en derde lid, WHW; 
 artikel 3, eerste lid van de regeling Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen vastgesteld bij 

besluit van 2016cb0257, en laatstelijk gewijzigd op 19 september 2017, besluitnr. 2017-064377; 
 
 
BESLUIT: 
 
 
na positieve advisering van de CSR de navolgende regelingen vast te stellen: 
 
 
 de facultaire regeling selectie bacheloropleiding Business Administration 2021-2022;  
 de facultaire regeling selectie bacheloropleiding Economics and Business Economics 2021-2022;  
 de facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde voor 5 jaar vast te stellen. 
 
 
Het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
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Facultaire regeling Selectie ACTA geldig vanaf 2021 tot uiterlijk 2026 
Vastgesteld door de decaan ACTA, na advies van de FSR ACTA d.d. 27 april  en 8 mei 2020. 
 
 
 
Inleiding 
Door de minister is bepaald dat ingaande studiejaar 2017-2018 de loting afgeschaft is voor numerus 
fixus opleidingen. Vanaf deze datum mogen aspirant-studenten zich voor de studie tandheelkunde 
slechts bij één opleiding aanmelden. Wel mogen zij zich tegelijk voor nog één andere numerus fixus 
opleiding aanmelden. 
 
Beschikbare plaatsen 
De numerus fixus voor ACTA is vastgesteld op 144 plaatsen. Hiervan worden 79 via de UvA ingevuld  
en 65 via de VU. 
 
Toelatingseisen 
De criteria om mee te doen aan de selectie bij ACTA zijn dezelfde als de (nadere) vooropleidingseisen 
voor de studie tandheelkunde bij ACTA. Een aspirant-student kan zich maximaal twee keer 
inschrijven voor de selectie bij ACTA, een keer via de UvA en een keer via de VU;  De aspirant-student 
dient zich  uiterlijk 15 januari  voorafgaand aan het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te 
worden ingeschreven aan te melden via Studielink. Om mee te doen aan de selectie moeten aspirant-
studenten aannemelijk kunnen maken dat zij uiterlijk 15 juli  aan de vooropleidingseisen voldoen. Bij 
uitzondering kan, op verzoek van de aspirant-student, de datum van 31 augustus  gehanteerd 
worden voor het voldoen aan deze eisen. Dit verzoek moet uiterlijk 15 juli  voorafgaand aan het  
studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven kenbaar worden gemaakt bij 
de desbetreffende universiteit. 

 
Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn de volgende: 
1. Oriëntatie. Aantoonbare oriëntatie op zowel de studie tandheelkunde als het vakgebied wordt 

zwaar meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar onderstaande indicatoren: 
a. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het 

zogenaamde proefstuderen. Wanneer het voor een aspirant-student niet mogelijk of 
realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, kan deze  uiterlijk op de 
laatste aanmelddatum voor het proefstuderen in overleg treden met de 
selectiecommissie van ACTA om te kijken of een oplossing gevonden kan worden (zie ook 
hieronder. 

b. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de aspirant-student wordt 
verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit 
meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de periode 1 januari  – 28 januari  
voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden 
ingeschreven.  

2. Schoolcijfers. Schoolcijfers worden op onderstaande wijze meegewogen. Bij aspirant-studenten 
die al hun vwo diploma hebben tellen de eindexamencijfers mee (d.w.z. de eindcijfers van de 
cijferlijst van het diploma); bij andere aspirant-studenten wordt gekeken naar het 
overgangsrapport van 5-vwo naar 6-vwo. D.w.z. het eindcijfer met maximaal één decimaal achter 
de komma 
 

Aspirant-studenten met tenminste gemiddeld een 8 of hoger voor de 6 verplichte vwo- vakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie) én aantoonbare orientatie  
krijgen de laagste rangnummers, wanneer zij ook aan de overige voorwaarden van de 
selectieprocedure voldoen. Gemiddelde schoolcijfers lager dan een 8 worden ook meegeteld als een 
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selectiecriterium (bijv.: een aspirant-student met een gemiddeld schoolcijfer van een 7 heeft kans op 
een lager rangnummer dan een aspirant-student met een gemiddeld schoolcijfer van een 6). 
 
3.  Ervaring, prestaties en motivatie. Hierbij wordt gekeken naar:  

a. Betrokkenheid bij hulpverlening. 
b. Bestuurlijke en organisatorische ervaring. 
c. Bijzondere prestaties. 
d. Motivatie, naast het onder punt 1b genoemde, bestaande uit: 

i. Motivatiebrief, met daarin de onderbouwing van de keuze om tandheelkunde te 
willen studeren bij ACTA; 

ii. Frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk of 
vergelijkbare instelling, gerelateerd aan mondzorg; 

iii. Overige zaken die aantoonbaar motivatie laten zien voor het vakgebied 
tandheelkunde. 

4. Kwaliteit persoonlijk dossier. De hierboven genoemde punten 1 t/m 3 maken deel uit van het 
persoonlijk dossier. De algemene kwaliteit van het dossier wordt beoordeeld op: 

a. Volledigheid. 
b. Taalgebruik. 
c. Kwaliteit bewijsstukken. 

5. Toetsen.  
Eén van de selectiecriteria bestaat uit toetsing. Dit wordt op een door ACTA bepaalde toetsdag in 
de maand februari afgenomen voorafgaand aan het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student 
wenst te worden ingeschreven  Er wordt tijdens deze toetsdag bij de aspirant-studenten in ieder 
geval een biomedische toets afgenomen. Hierbij wordt het volgende getoetst: het toepassen van 
vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een 
medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan 
de aspirant-studenten  in de derde week van januari  ter beschikking gesteld. 
Tevens kunnen er nog één of meer toetsen worden afgenomen die relevant zijn voor de studie 
en het vakgebied. 
 

Tijdschema 
- Uiterlijk 15 januari voorafgaand aan het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te 

worden ingeschreven:  Aanmelding via Studielink.  
- Uiterlijk in de derde week van januari,    krijgt de  aspirant-student  per e-mail informatie 

over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier en  de deelname aan de toetsdag. 
Deze e-mail  bevat ook informatie hoe een aspirant-student zich inhoudelijk kan 
voorbereiden op de toetsdag.  

- Eerste of tweede zaterdag in februari : toetsdag  
- 15 april: uitslag selectie en rangnummers. 

 
Rangnummers 

- UvA en VU. Voor de UvA is ongeveer 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU 
ongeveer 45%. Aspirant-studenten moeten zich opgeven voor één van beide universiteiten. 
Ondanks dat er sprake is van één opleiding bij ACTA en één procedure voor de selectie, 
worden voor UvA en VU aparte lijsten met rangnummers opgesteld.  

- Route A en B. ACTA maakt een onderscheid tussen de zogenaamde Route A en Route B. De 
rangnummers worden zodanig vastgesteld dat 70% van de plaatsen naar route A aspirant-
studenten gaat en 30% naar route B aspirant-studenten. 

Route A omvat de aspirant-studenten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, 
maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het  studiejaar, 
waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven aan de (nadere) 
vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde te voldoen. Aspirant-studenten 
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die eerder begonnen zijn met een HBO- of WO-opleiding, of bezig zijn met een 
colloquium doctum, vallen niet  onder route A.  
Route B omvat alle overige aspirant-studenten die uiterlijk 15 juli voorafgaand aan 
het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven aan de 
nadere vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen. 
 

- Groep I en II. Vervolgens worden voor het toekennen van de rangnummers de volgende 
twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een nummer krijgt en daarna groep II.  

I. Alle aspirant-studenten die tenminste een acht als gemiddeld vwo schoolcijfer 
hebben voor de zes verplichte vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde en biologie). Deze aspirant-studenten moeten ook over aantoonbare 
motivatie beschikken, de indicatoren daarvoor zijn oriëntatie op de studie 
tandheelkunde bij ACTA (gemeten als deelname aan proefstuderen bij ACTA),  en 
oriëntatie op het vakgebied (gemeten als tenminste 1 dag meelopen in een 
tandartspraktijk). Voorts dienen de aspirant-studenten te voldoen aan de overige 
voorwaarden van de selectieprocedure 

II. Alle overige aspirant-studenten die meegedaan hebben aan de toetsdag.  
 

- Rangnummers. Alle aspirant-studenten die zich tijdig bij Studielink hebben ingeschreven en   
aan de toetsdag in februari hebben meegedaan krijgen een rangnummer. Aspirant-studenten 
die zich wel hebben ingeschreven  maar  niet meegedaan hebben met de toetsdag krijgen 
geen rangnummer en worden niet geselecteerd. Het rangnummer wordt bepaald op basis 
van de scores op bovengenoemde selectiecriteria. 
 

Buitenlandse aspirant-studenten 
- Aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde 

methodiek beoordeeld als de aspirant-studenten woonachtig in Nederland. Wanneer het 
voor een aspirant-student niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland 
mee te doen, dan wordt deze op verzoek in de gelegenheid gesteld om op een door ACTA 
vastgestelde locatie in het Nederlands-Caribisch gebied, onder gecontroleerde 
omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Dit verzoek dient uiterlijk 15 januari 23.59 
uur CET voorafgaand aan het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden 
ingeschreven te zijn ingediend bij de selectiecommissie. 

- Buitenlandse aspirant-studenten. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de 
Nederlandse aspirant-studenten. Wanneer het voor een aspirant-student niet mogelijk of 
realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze uiterlijk 15 januari  
23.59 uur CET voorafgaand aan het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden 
ingeschreven een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen 
te maken op dezelfde locatie als de aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch gebied. 

 
Bezwaar en beroep 
Dit valt juridisch gezien onder de respectievelijke universiteiten.  
 
Proefstuderen 

- Het proefstuderen omvat een oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA. 
- Aspirant-studenten mogen maximaal één keer deelnemen aan het proefstuderen. 
- Iedereen die aannemelijk kan maken dat hij uiterlijk 15 juli, voorafgaand aan het  studiejaar, 

waarvoor de aspirant-student- wenst te worden ingeschreven, kan voldoen aan de (nadere) 
vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde krijgt de kans om deel te nemen aan het 
proefstuderen. 

- Proefstuderen wordt georganiseerd in de periode oktober – januari voorafgaand aan het  
studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven.  



 
Aan de decaan van ACTA 

Prof. Dr. Frank Abbas  

Gustav Mahlerlaan 3004 

1081 LA Amsterdam  

 

Datum: 27-04-2020 

Contactpersoon: Fleur Knijn 

Betreft: Advies concept facultaire decentrale selectie 2021-2022  

 

Geachte decaan, beste Frank  

 

De Facultaire Studentenraad (FSR) wil u bedanken voor de verhelderende uitleg in de reactie die hij 

heeft ontvangen op het advies omtrent concept facultaire decentrale selectie 2021-2022. De FSR 

geeft middels deze brief positief advies.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de gehele FSR 

 

Lieke Kooijmans  

Voorzitter 2019-2020 
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Griffie CvB UvA

Onderwerp: FW: facultaire seletie regeling 2021-2022

 

Van: ACTA Studentenraad  
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 15:54 
Aan: ACTA Decentraleselectie 
Onderwerp: Re: facultaire seletie regeling 2021-2022 
 
Beste MarieLouise,  
 
Wij hebben dit zojuist in onze plenaire vergadering besproken. De FSR gaat akkoord met een 
geldigheidsduur van 5 jaar voor de facultaire selectie regeling.  
 
Mochten jullie hier nog een aanvulling op nodig hebben dan horen wij dat graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Fleur Knijn 
Algemeen raadslid  
  
Facultaire Studentenraad Tandheelkunde | ACTA 

  
A:  Kamer 0N-75 
     Gustav Mahlerlaan 3004 
     1081 LA Amsterdam 
T:  020 598 08 88  (80888) 
E:  studraad@acta.nl 
W: www.studentenraad.nl/tandheelkunde 
  

 

Van: ACTA Decentraleselectie 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:13:20 
Aan: ACTA Studentenraad 
CC: Mulder ‐ Cornielje, M.E. 
Onderwerp: FW: facultaire seletie regeling 2021‐2022  
  
Beste Studentenraad, 
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Graag jullie reactie op het voorgaande 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Commissie Selectie ACTA, Marielouise Walraven 
 
 

 

Van: Rijnders, Ellen [mailto:E.L.C.M.Rijnders@uva.nl]  
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 9:34 
Aan: ACTA Decentraleselectie 
CC: Mulder - Cornielje, M.E.; Herweijer, Mariska; Eggers, Roos 
Onderwerp: RE: facultaire seletie regeling 2021-2022 
 
Hoi Marielouise, 
Ik heb gisteren met Mariska en Roos overlegd. Als de FSR akkoord is (vaststellen voor 5 jaar) willen we het ook zo 
voorleggen aan de CSR.  
Lukt het jullie daar uiterlijk volgende week woensdag op terug te komen? Uiterlijk woensdag wil ik de stukken in de 
routing doen. 
Ik hoor het wel. 
Hartelijke groet, 
Ellen  

 

Van: ACTA Decentraleselectie [mailto:decentraleselectie@acta.nl]  
Verzonden: donderdag 30 april 2020 10:35 
Aan: Rijnders, Ellen 
CC: Mulder-Cornielje, Marja 
Onderwerp: FW: facultaire seletie regeling 2021-2022 
 
Hoi Ellen 
 
Is dit verzoek vanuit de VU ook vanuit de UvA te regelen gelet op de medezeggenschap USR bij jullie? 
 
Groeten 
marielouise 

 
  
  

Van: Prins, N.  
Verzonden: woensdag 29 april 2020 12:18 
Aan: Mulder - Cornielje, M.E.; 'Rijnders, Ellen' 
Onderwerp: RE: facultaire seletie regeling 2021-2022 
  
Hoi Marja, 
  
 
(…) 
  
Met de USR hebben we afgelopen jaar afgesproken dat wanneer een regeling niet wijzigt er niet opnieuw een 
medezeggenschapstraject hoeft te worden doorlopen. Er is dan immers al een positief advies uitgebracht op de 
betreffende regeling. Dat geldt voor een periode van 5 jaar. De opleiding kan natuurlijk zelf besluiten de regeling te 
wijzigen, maar dan geldt natuurlijk wel opnieuw medezeggenschap. 
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In jullie regeling staat nu een termijn; 2021‐2022. Mijn advies zou zijn om daarvan te maken; ‘geldig vanaf 2021 tot 
uiterlijk 2026’. Dan hoeft de regeling indien ongewijzigd volgende jaren niet weer langs de USR. Hoe zich dat 
verhoudt met de CSR van de UvA weet ik niet, maar voor de VU zal het schelen. 
  
Dank en groet, Nicole 
  
  
  

Van: Mulder ‐ Cornielje, M.E. <m.mulder@acta.nl>  
Verzonden: maandag 27 april 2020 13:39 
Aan: 'Rijnders, Ellen' <E.L.C.M.Rijnders@uva.nl>; Prins, N. <n.prins@vu.nl> 
Onderwerp: facultaire seletie regeling 2021‐2022 
  
Beste Ellen en Nicole 
  
Bijgaand de facultaire selectie regeling ACTA 2021‐2022. Tevens voeg ik de positieve reactie van onze FSR toe 
  
Met vriendelijke groeten,  Marja 
  
  
Marja E. Mulder-Cornielje, bestuurssecretaris ACTA. E- m.mulder@acta.nl.  
M +31 (0)6‐29414023* | Kamer 6N‐22 | Gustav Mahlerlaan 3004 | 1081 LA Amsterdam | www.acta.nl 
*Aanwezig | ma | di | woe | do 
  



 

Versie 29 april 2020, NF BSc BA 
 

 

 
Facultaire Regeling Selectie en Plaatsing FEB 2021-2022 
 
  
 Voor de Bacheloropleiding Business Administration  

 
 
 
Aantal van de numerus fixus 
 
Voor het studiejaar 2021-2022 geldt voor de bacheloropleiding Business Administration (hierna: 
BA) een opleidingscapaciteit van 750 eerstejaarsstudenten. 
 
Vooropleidingseisen  
 
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden 
toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie 
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met 
goed gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op 
deze centrale regeling geeft de bacheloropleiding BA tot uiterlijk 1 augustus plaatsingsbewijzen 
af. 
 
De vooropleidingseisen zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de 
opleiding BA.  
 
Procedure voor de decentrale selectie 
 
Doelgroep 
Alle aanmelders die zich uiterlijk op 15 januari 2021 in Studielink hebben aangemeld voor de 
opleiding BA aan de UvA. Een kandidaat mag zich maximaal tweemaal aanmelden voor de 
selectie voor BA aan de UvA.  
 
Selectiecriteria 
 
Deelnemers aan de selectie maken een combinatietoets over onderwerpen die representatief 
zijn voor de inhoud van de opleiding. Alle onderdelen van de toets tellen even zwaar mee in de 
berekening van het eindcijfer, dat uiteindelijk de basis vormt voor de ranking van de deelnemers 
en de daaraan gekoppelde plaatsing in Studielink. 
 
De onderwerpen van de toets sluiten aan bij de vaardigheidsdoelen (studie- en 
onderzoeksvaardigheden) en de kennisdoelen en geven een zo volledig mogelijk beeld van de 
studie. Met een dergelijke toets worden competenties en vaardigheden gemeten die van direct 
belang zijn voor de academische prestaties.  Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar 
kunnen scheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen 
maken zullen hoog scoren op de combinatietoets.  Omdat de voorbereiding van de toets een 
flinke inspanning vraagt wordt daarmee ook de motivatie gemeten. 
 
De toets vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 maart  en heeft 
de volgende opzet: 
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a) Er zijn (tenminste) twee toetsmomenten, de aanmelder kiest zelf een 

toetsdag.   
b) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het 

lesmateriaal, inclusief eventuele hoorcolleges, online beschikbaar voor alle 
deelnemers. 

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal (en eventuele hoorcolleges) tijdens 
de zelfstudieperiode voorafgaand aan de toets. Indicatieve zelfstudietijd 
bedraagt 20-25 uur.  

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders een combinatietoets. 
 

Niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich tijdig en correct hebben aangemeld en 
(gaan) voldoen aan de vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online 
te maken onder surveillance. Dit geldt ook voor de in Nederland woonachtige aanmelders die 
niet op locatie aan de toets kunnen meedoen 
 
Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden) 
Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied worden via dezelfde methodiek beoordeeld als 
de Nederlandse kandidaten en volgen dezelfde aanmeldprocedure. Zij worden ook in de 
gelegenheid gesteld de toets online te maken onder surveillance.  
 
Ranking  
De gemiddelde uitslag van de verschillende toetsonderdelen is bepalend voor de plaats die de 
aanmelder krijgt op de ranglijst. Degenen met de hoogste toetsuitslag komen het laagste (1, 2, 
3, etc.) op de ranglijst. Alle kandidaten die zich uiterlijk op 15-1-2021 in Studielink hebben 
aangemeld en aan de selectieprocedure hebben meegedaan, krijgen een rangnummer. Alle 
kandidaten die zich tijdig hebben aangemeld, maar niet hebben meegedaan met de 
selectietoets krijgen geen rangnummer en worden niet geselecteerd. 
 
 
Tijdschema 
 
(1?) oktober 2020  – 15 januari  2021 Aanmelden via Studielink 
15 januari 2021 Deadline aanmelding  
15 januari  – 15 maart 2021 Selectie vindt plaats 
15 april  –  1 augustus 2021 Plaatsingsproces 
 
 
 
Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites:   
https://www.uva.nl/bsc-business-administration 
https://www.uva.nl/bsc-business-administration-en 
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Facultaire Regeling Selectie en Plaatsing FEB 2021-2022 
 
  
 Voor de Bacheloropleiding Economics and Business Economics  

 
 
 
Aantal van de numerus fixus 
 
Voor het studiejaar 2021-2022 geldt voor de bacheloropleiding Economics and Business 
Economics (hierna: EBE) een opleidingscapaciteit van 600 eerstejaarsstudenten. 
 
Vooropleidingseisen  
 
Alleen kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding kunnen worden 
toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen in veel gevallen op het moment dat de selectie 
wordt uitgevoerd, nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Kandidaten die de selectie met 
goed gevolg doorlopen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer zij voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden in de ‘Regeling selectie en plaatsing UvA’. In aanvulling op 
deze centrale regeling geeft de bacheloropleiding EBE tot uiterlijk 1 augustus 
plaatsingsbewijzen af. 
 
De vooropleidingseisen zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de 
opleiding EBE. 
 
Procedure voor de decentrale selectie 
 
Doelgroep 
Alle aanmelders die zich uiterlijk op 15 januari 2021 in Studielink hebben aangemeld voor de 
opleiding EBE aan de UvA. Een kandidaat mag zich maximaal tweemaal aanmelden voor de 
selectie voor EBE aan de UvA.  
 
Selectiecriteria 
 
Deelnemers aan de selectie maken een combinatietoets over onderwerpen die representatief 
zijn voor de inhoud van de opleiding. Alle onderdelen van de toets tellen even zwaar mee in de 
berekening van het eindcijfer, dat uiteindelijk de basis vormt voor de ranking van de deelnemers 
en de daaraan gekoppelde plaatsing in Studielink. 
 
De onderwerpen van de toets sluiten aan bij de vaardigheidsdoelen (studie- en 
onderzoeksvaardigheden) en de kennisdoelen en geven een zo volledig mogelijk beeld van de 
studie. Met een dergelijke toets worden competenties en vaardigheden gemeten die van direct 
belang zijn voor de academische prestaties.  Kandidaten die hoofd- en bijzaken van elkaar 
kunnen scheiden, zelfstandig kunnen werken en zich onderzoeksvaardigheden eigen kunnen 
maken zullen hoog scoren op de combinatietoets.  Omdat de voorbereiding van de toets een 
flinke inspanning vraagt wordt daarmee ook de motivatie gemeten. 
 
De toets vindt plaats in de periode tussen 15 januari (sluiting aanmelding) en 15 maart  en heeft 
de volgende opzet: 
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a) Er zijn (tenminste) twee toetsmomenten, de aanmelder kiest zelf een 

toetsdag.   
b) Uiterlijk een week voorafgaand aan de gekozen toetsdag is al het 

lesmateriaal, inclusief eventuele hoorcolleges, online beschikbaar voor alle 
deelnemers. 

c) Deelnemers bestuderen het lesmateriaal (en eventuele hoorcolleges) tijdens 
de zelfstudieperiode voorafgaand aan de toets. Indicatieve zelfstudietijd 
bedraagt 20-25 uur.  

d) Tijdens de afsluitende toetsdag maken de aanmelders een combinatietoets. 
 

Niet in Nederland woonachtige aanmelders die zich tijdig en correct hebben aangemeld en 
(gaan) voldoen aan de vooropleidingseisen, worden in de gelegenheid gesteld de toets online 
te maken onder surveillance. Dit geldt ook voor de in Nederland woonachtige aanmelders die 
niet op locatie aan de toets kunnen meedoen 
 
Aanmelders afkomstig van de Nederlandse Antillen (ABC- en BES-eilanden) 
Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied worden via dezelfde methodiek beoordeeld als 
de Nederlandse kandidaten en volgen dezelfde aanmeldprocedure. Zij worden ook in de 
gelegenheid gesteld de toets online te maken onder surveillance.  
 
Ranking  
De gemiddelde uitslag van de verschillende toetsonderdelen is bepalend voor de plaats die de 
aanmelder krijgt op de ranglijst. Degenen met de hoogste toetsuitslag komen het laagste (1, 2, 
3, etc.) op de ranglijst. Alle kandidaten die zich uiterlijk op 15-1-2021 in Studielink hebben 
aangemeld en aan de selectieprocedure hebben meegedaan, krijgen een rangnummer. Alle 
kandidaten die zich wel tijdig hebben aangemeld, maar niet hebben meegedaan met de 
selectietoets krijgen geen rangnummer en worden niet geselecteerd. 
 
 
Tijdschema 
 
(1?) oktober 2020  – 15 januari  
2021 

Aanmelden via Studielink 

15 januari 2021 Deadline aanmelding  
15 januari  – 15 maart 2021 Selectie vindt plaats 
15 april  –  1 augustus 2021 Plaatsingsproces 
 
 
 
Informatie voor geïnteresseerden en aanmelders is te vinden op de websites:   
https://www.uva.nl/bsc-ebe 
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Consent: Numerus Fixus Change 
 

Dear dhr. prof. dr. P.J. van Baalen, 

Dear dhr. prof. dr. H.G. van Dissel, 

 

On the 8th of February we received a letter regarding the proposed changes for the 

Numerus Fixus. We have looked into the matter, and decided that we have a negative 

stance on this proposal, unless the following are taken into account: 

- If this change were to take place, we think that it is only fair to lower the BSA to 42 

points for those programs. This is based on the idea that the desired threshold for 

skills and capabilities will have been tested and proven during the combination test. 

Therefore, we think that having a 48 BSA requirement would be unnecessarily 

stressful for prospective students.  

- Furthermore, as mentioned in the proposals, the test requires a great deal of 

preparation. This would undeniably separate the motivated candidates from the 

unmotivated candidates. For this reason, we think that “mandatory attendance” 

policies become an unnecessary burden for those prospective students. A part of 

being a student is to freely discover adulthood, and figuring out their prefered 

method of studying. With this in mind, we think that if students have been selected 

on their motivation and skills, this mandatory attendance policy would be an 

unreasonable measure for those motivated prospective students.  

mailto:floris.fsr.feb@gmail.com


 

I hope that I informed you well enough with this letter, but in case you have any remarks, 

please do not hesitate to contact me via the above-stated email address, or visit us in the 

student council room, room E0,06. 

 
Kind regards, 
 
Floris Minks                                           
Member of the FSR FEB                                      
Chairman of Education & Research 

      
 

 



  

 

Faculty Student Council EB 
via e-mail: fsr.feb@gmail.com  

Economics and Business 
Dean’s Office 

P.O. Box 15551 11001 NB Amsterdam 
Roetersstraat 11 11018 WB Amsterdam 

The Netherlands 
T: +31 (0)20 525 4314 

www.feb.uva.nl 
 

 

Date Your reference Our reference 
25 March 2020 - feb20u044 
Contact person Telephone E-mail 
M.M. van Gessel - M.M.van Gessel@uva.nl 
Subject 
Response regarding Faculty Regulations Selection and Placement 2021-2022 
 
 
Dear chair and vice chair of the Faculty Student Council, 
 
On 23 March, I received your response on my request for feedback on the Faculty Regulations 
Selection and Placement BSc Business Administration and BSc Economics and Business 
Economics 2021-2022. I very much appreciate the time and effort the FSR has put in discussing 
this request in a different setting than normal. Nevertheless, your response surprised me a bit.  
 
The objections mentioned in your letter (lowering both the BSA and waiving mandatory 
attendance) are not part of the Faculty Regulations Selection and Placement, and therefore they 
are out of the scope of this request.  
 
I fully recognise that these objections are close to FSR’s heart, and I would like to propose to 
discuss these suggestions at an upcoming overlegvergadering.  
 
Since your letter does not contain any comments on the regulations itself, I can only conclude that 
you have no objections on the proposed Faculty Regulations Selection and Placement for BSc 
Business Administration and BSc Economics and Business Economics 2021-2022.  
 
I would like to thank you again for your timely response in these challenging times and hope to 
have informed you sufficiently. 
 
Kind regards, 
 
 
 
 
Prof. dr. H.G. van Dissel 
Dean  
 

mailto:fsr.feb@gmail.com
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