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Geacht college, 
 
De Universiteitsraad heeft uw adviesvraag over de instelling van de numerus fixus bij de 
opleiding psychologie in behandeling genomen. De huidige instroom van de opleiding 
psychologie bedraagt 284, hetgeen betekent dat de numerus fixus van 350 de instroom zou 
kunnen verhogen met zo´n 70 studenten.  
Om in te kunnen spelen op landelijke invloeden bij het bepalen van een numerus fixus in de 
toekomst, kiest u voor een hogere fixus dan de eigenlijke streefwaarde. Dit kan echter als 
gevolg hebben dat er teveel studenten komen voor de capaciteit en daardoor de kwaliteit 
beïnvloed wordt. U heeft ons toegezegd dat bij een inschrijving van meer dan 300 studenten de 
kwaliteit van de opleiding tot een instroom van 350 door het CvB wordt gewaarborgd en het 
aantal van een volgende numerus fixus wordt bijgesteld. Wij laten deze toezegging zwaar 
meewegen bij onze overwegingen. 
Bij het bepalen van een maximale capaciteit is uiteraard niet alleen de instroom van eerstejaars 
bepalend, ook vertraagde studenten, studenten uit andere opleidingen en pre-masters kunnen 
mee worden genomen omdat zij de capaciteit kunnen beïnvloeden.  
Momenteel worden er binnen de faculteit GW reorganisatieplannen gemaakt, bij het bepalen 
van een numerus fixus zou er naar de gevolgen hiervan gekeken moeten worden.  
 
 
CONCEPT-BESLUIT  
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- De brief Instellen numerus fixus Psychologie, kenmerk: S&C/392.413/evd; 
- Het advies van de FR-GW, kenmerk: BFD-GW/2011-042/fr-gw 

gehoord: 
- Het overleg in de commissie OOS op 12 januari 2011; 
- Het overleg in de commissie OOS op 9 februari 2011;  
- De beraadslagingen in de interne vergadering; 

overwegende dat: 
- De streefwaarde van de opleiding 300 is; 
- De opleidingsdirecteur en de faculteitsdecaan positief adviseren betreffende de 

numerus fixus van 350; 
- Er strategische redenen door het CvB zijn aangedragen om te kiezen voor een numerus 

fixus boven de 300;  
- Er rekening is gehouden met vertraagde studenten bij het bepalen van de capaciteit; 
- De faculteitsraad zeer terechte zorgen geuit heeft t.o.v. de hoogte van 350; 
- Er verwacht wordt dat de reorganisatie de capaciteit van de opleiding niet gaat 

beïnvloeden; 



 

 

 
gehoord de toezeggingen van het college dat: 

- Als de instroom hoger is dan 300, er geen kwaliteitsverschil zal ontstaan m.b.t. 
onderwijs en begeleiding. Hiervoor zullen het komende jaar, waar nodig, extra 
maatregelen moeten worden genomen. 

- Wanneer de 300 overschreden wordt, deze het jaar er op naar beneden zal worden 
bijgesteld, (naar 300). 

besluit: 
positief te adviseren betreffende de numerus fixus van 350 voor de opleiding Psychologie.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


