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Reactie decaan op advies FSR numerus fixus procedure bachelor Psychologie 

Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d.12 oktober 2017 betreffende de numerus fixus 
procedure bachelor Psychologie. Uw positieve advies en een deel van uw aanvullende opmerkingen 
heb ik op 3 I oktober met u besproken. 

Allereerst wil ik de FSR bedanken dat u tot een positief advies bent gekomen, in het belang van het 
onderwijs en de studenten, ondanks het feit dat door omissies aan mijn kant u werd gevraagd om op 
heel korte termijn tot een advies te komen. Vanwege het onvolkomen proces waarbinnen wij uw 
advies vroegen, vraagt u mij terecht te reageren op een vijftal vragen. Voor ik uw vragen 
beantwoord, wil ik hier nogmaals mijn excuus herhalen voor de gang van zaken. 

Hieronder heb ik uw vragen gekopieerd, en geef ik na iedere vraag mijn antwoord. 

1. Hoe is de communicatiestroom verlopen? 
In het voorjaar is de CSR om advies gevraagd t.a.v. het instellen van de numerus fixus (NF) voor de 
bacheloropleiding psychologie. Op verzoek van de CSR is toen de FSR gevraagd om ook te 
adviseren over de NF. In het kader van die adviesaanvraag is de selectieprocedure kort uiteengezet in 
de adviesaanvraag en verder toegelicht in een overleg met de FSR. De CSR had/heeft zijn 
instemming met de NF conditioneel gemaakt op positief advies van de FSR, terwijl de FSR nu juist 
gaat over de selectieprocedure en niet over het stellen van de NF. 
Toentertijd is de selectieprocedure ook met de OC besproken. Na de zomer bleek dat er nog verdere 
detaillering nodig was van de selectieprocedure om in het inschrijvingsbesluit op te nemen. Daarop 
is de gedetailleerde versie van de selectieprocedure ter advies voorgelegd aan de FSR. 

2. Hoe komt het dat de FSR te laat betrokken is geweest bij de selectieprocedure? 
De selectieprocedure is in het voorjaar in een overleg met de FSR '16-' 17 besproken. Hiermee is de 
procedure dus wel tijdig besproken met de FSR. Het onderwijsinstituut was in de veronderstelling 
dat dit hiermee afdoende was. Dit kwam door onduidelijkheid over de procedure aanvraag NF. Pas 
op een laat moment werd het ons -onderwijsinstituut en faculteitsbureau- duidelijk dat de 
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selectieprocedure nog voor advies aan de FSR moest worden voorgelegd. Hierdoor is de 
selectieprocedure uiteindelijk te laat aan de FSR voorgelegd. Hieronder leg ik uit waar de 
onduidelijkheid aan onze kant door kwam. 
In de huidige procedure aanvraag NF ('Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA 2017- 
20 I 8'), wordt gesproken over een facultaire regeling en dat deze ter advies voorgelegd moet worden 
aan de FSR. In die 'oude' procedure stond het volgende opgenomen: 

• Decaan informeert FSR over de fixus aanvraag. Indien er een facultaire fixus regeling (met 
facultaire selectiecriteria en -procedure) komt, wordt de FSR gevraagd advies uit te brengen 
over de facultaire regeling. 

• Onderwijsdirecteur vraagt OC om advies uit te brengen over de fixus aanvraag. De OC 
adviseert over de selectiecriteria en -procedure als deze opleidingsspecifiek zijn. 

Er werd in de vorige procedure dus onderscheid gemaakt tussen een facultaire regeling waar de FSR 
advies voor gevraagd moest worden en opleidingsspecifieke selectiecriteria en -procedure, die werd 
voorgelegd aan de OC. Aangezien het in het geval van de NF psychologie om een selectieprocedure 
gaat die opleidingsspecifiek is, zou dit (met de oude procedure) betekenen dat de OC hier over zou 
moeten adviseren en niet de FSR. Per I oktober 2016 is er echter een nieuwe procedure ('Regeling 
selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA 2017-2018'). In die nieuwe en dus huidige procedure 
wordt er ook gesproken over een 'facultaire regeling' die ter advies voorgelegd moet worden aan een 
FSR, maar er wordt niet meer gesproken over het advies van de OC als de selectiecriteria en 
-procedure opleidingsspecifiek zijn. Wij gingen er dus - op basis van de oude procedure - van uit dat 
de selectiecriteria en procedure voor een opleiding alleen met de OC besproken moesten worden. 
Echter na de zomerperiode maakte UvA centraal ons er op attent dat in de huidige procedure alleen 
het verzoek tot instellen van een fixus voorgelegd wordt aan de OC, en heeft de OC verder in de 
procedure aanvraag NF geen rol, en dat daarmee de selectieprocedure ter advies aan de FSR moet 
worden voorgelegd. Dat hebben we toen meteen gedaan, maar dus op een heel laat tijdstip. 

3. Hoe komt het dat de twee inhoudelijke wijzigingen in het voorstel niet zijn voorgelegd aan de OC? 
Gezien het tijdspad om de gedetailleerde versie van de selectieprocedure te publiceren was er geen 
tijd om een OC vergadering in te lassen. Conform de nieuwe procedure en in overleg met de 
voorzitter van de OC is de selectieprocedure ter advies aan de FSR voorgelegd. De wijzigingen 
betroffen twee punten die overigens wel in een eerder overleg met de OC besproken waren. De 
eerste wijziging betrof het laten vallen van het niet-cognitieve criterium. Dit criterium wilde de 
opleiding psychologie al liever niet opnemen in de selectiecriteria, in de matching werd dit criterium 
ook niet gehanteerd, en dit criterium was ook geen onderdeel toen er decentrale selectie was in de 
jaren tot 2013. De reden om het niet-cognitieve criterium niet te willen hanteren is de mogelijk 
discriminerende werking die het kan hebben, en het gebrek aan voorspellende waarde van dit 
criterium. Deze argumenten zijn in het voorjaar met de OC gewisseld en men was het eens dat een 
dergelijk criterium dus ongewenst is. In het voorjaar was de opleiding echter nog in de 
veronderstelling dat een dergelijk criterium gehanteerd moest worden volgens de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Toen bleek dat de WHW toestaat om het niet 
cognitieve criterium te laten vallen, is besloten om het criterium te schrappen, in de overtuiging dat 
deze wijziging ook door de OC begrepen en omarmd zou worden. De tweede wijziging betrof het 
aantal plaatsen voor de numerus fixus. Ook hier is de intentie van de regeling niet gewijzigd: de 
opleiding wil circa 480 studenten hebben die aan de bachelor psychologie beginnen. Die intentie is 
besproken met de OC die daarmee akkoord was. Het instellen van de numerus fixus op een hoger 
getal dan de 480 doet niets af aan die intentie -het doel is nog steeds ongeveer 480 studenten-, maar 
is gebaseerd op ervaringen elders met de huidige NF aanmeldprocedure (met vroege aanmelding en 
de mogelijkheid om op meerdere plekken deel te nemen aan selectie t.b.v. NF opleidingen). Elders 
aan de UvA en in den lande is de ervaring dat numerus fixus opleidingen, door de gehanteerde 
procedure, vrijwel nooit de volle capaciteit aan studenten krijgen. Derhalve de keus voor de hogere 
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capaciteit om daarmee toch op ongeveer 480 studenten uit te komen. Deze overwegingen zijn medio 
september met de voorzitter van de OC gedeeld. 

-I. Welke stappen gaat de faculteit ondernemen om te voorkomen dat een soortgelijke situatie 
nogmaals voorkomt? 
Indien een opleiding een NF aanvraagt zal vanzelfsprekend de nieuwe procedure vanaf begin 
gevolgd worden, en zal scherper gemonitord worden of deze procedure tijdig gevolgd wordt. 
Daarnaast is de huidige procedure aanvraag NF (incl. tijdspad) op intranet (voor medewerkers) 
geplaatst en is de procedure opgenomen in het 'Draaiboek voor start (gedeeltelijk) Engelstalige 
opleiding' (ook geplaatst op intranet). 
In het voorjaar zullen de selectiecriteria/zal de facultaire regeling opnieuw voorgelegd worden aan de 
FSR (dit moet namelijk jaarlijks) en dit is conform het tijdspad. 

5. Hoe wil het bestuur het vertrouwen herstellen? 
Ik hoop en verwacht dat de bovenstaande uitleg en beantwoording van uw vragen, het overleg dat 
wij op 3 I oktober hierover hebben gevoerd, en het overleg dat ik hierover met de voorzitter van de 
FSR heb gevoerd daaraan bijdraagt. Daarnaast hoop ik dat mijn toelichting en beantwoording, in 
deze brief en in de verschillende overleggen, duidelijk maakt dat deze casus niet door verkeerde 
intenties, maar door omstandigheden die ons niet op tijd duidelijk waren is veroorzaakt. Zoals wij 
ook al met elkaar bespraken, hecht ik zeer aan werken op basis van vertrouwen en ik zal mij 
daarvoor blijven inzetten. ~---- 
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