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Numerus fixus Psychologie

Geachte decaan,
De faculteitsraad heeft haar besluit ten aanzien van de behandeling van de adviesvraag van de
decaan met betrekking tot de instelling van een numerus fixus in twee delen opgesplitst. In het
eerste besluit wordt de instelling van een numerus fixus sec behandeld. Het tweede besluit zal
ingaan op de hoogte van de numerus fixus.
De faculteitsraad is met de decaan van mening dat het belangrijk is een kwalitatief hoogwaardige
opleiding aan studenten aan te bieden. Een numerus fixus is een adequaat instrumentarium om
de instroom te reguleren zodat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd blijft. Omdat door alle
opleidingen psychologie een numerus fixus is afgesproken is er sprake van een opleidingsnumerus fixus. De raad verwacht dat er hierdoor een gerede kans bestaat dat het gestelde
maximum plaatsen ook daadwerkelijk gevuld wordt met studenten.
De faculteitsraad heeft vanuit verschillende richtingen vernomen dat de opleiding problemen
gaat krijgen bij een instroom boven de driehonderd eerstejaarsstudenten. Afgelopen jaar heeft er
een (hoognodige) intensivering van het curriculum plaatsgevonden bij de opleiding psychologie,
welke met de huidige instroom van studenten (bijna 300) net goed uitvoerbaar blijkt te zijn. De
opleiding psychologie bevindt zich in een kwalitatief stijgende lijn vanwege de intensivering. Het
controleren van de instroom kan deze stijging versterken. Het vaststellen van de fixus boven de
huidige capaciteit dient dit doel niet en brengt daarmee de kwaliteit in gevaar. Met name bij
projecten, werkcolleges en vakken met opdrachten is de raad bezorgd of de opleiding bij een
hogere instroom dezelfde onderwijskwaliteit kan aanbieden. Er dient rekening mee gehouden te
worden dat een aantal eerstejaarsvakken ook in het pre-mastercurriculum is opgenomen en dat
een redelijk aantal studenten van andere opleidingen psychologievakken volgen. Dit levert voor
deze vakken een extra instroom van ruim 100 studenten op.
Daarbij is kleinschaligheid van het onderwijs één van de signaturen van de opleiding psychologie
aan de Universiteit Twente. De faculteitsraad vindt dat deze onderscheidenheid behouden dient
te blijven. De faculteitsraad ziet een numerus fixus als een middel dat dit doel kan dienen en zo
het “Twentse profiel” kan bewaken.
Voorts is de faculteitsraad bezorgd over de hoogte van de numerus fixus voor de komende jaren.
De argumentatie in het stuk (capaciteit gecombineerd met de fixus ligt duidelijk hoger dan de
instroom vorig jaar) biedt ruimte om elk jaar een hogere fixus vast te stellen. De faculteitsraad
kan dit echter niet rijmen met de doelstellingen en uitgangspunten van de opleiding en andere
overwegingen om tot een numerus fixus te komen.
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BESLUIT 1
De faculteitsraad GW,
Gezien,
De adviesvraag aangaande instellen numerus fixus psychologie
Overwegende dat,
Het een opleidingsnumerus fixus betreft;
Een te hoge instroom van studenten zal leiden tot kwaliteitsverlies van het onderwijs;
Kleinschaligheid van onderwijs een onderscheidend kenmerk van het Twentse onderwijsprofiel
is; en
Kwaliteit van het onderwijs boven een hogere instroom gaat,
Besluit,
ten aanzien van het instellen van een numerus fixus bij de opleiding psychologie, positief te
adviseren.
BESLUIT 2
De faculteitsraad GW,
Gezien,
De adviesvraag de hoogte van de numerus fixus psychologie op 350 te zetten
Overwegende dat,
De faculteitsraad vernomen heeft dat een instroom boven de 300 studenten voor de nodige
problemen zal zorgen bij de huidige docent capaciteit en capaciteit van de ondersteuning; en
daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt.
Daarbij is er nog onduidelijkheid over hoe de hoogte van de numerus fixus in de komende jaren
vastgesteld gaat worden;
Gehoord de toezegging dat
De decaan op een later tijdstip, edoch uiterlijk voor juli 2011, met de faculteitsraad afspraken
maakt over invulling van de totstandkoming van de hoogte van de fixus bij de opleiding
psychologie voor de komende jaren.
Besluit,
ten aanzien van de hoogte van de numerus fixus bij psychologie te adviseren om deze naar
driehonderd te verlagen
Met vriendelijke groet,

Wouter Koet,
voorzitter faculteitsraad

