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Geacht College,
Graag verzoek ik uw College voor het studiejaar 2023/2024 de
numerus fixus voor de bacheloropleiding Criminologie te
continueren. De bachelor Criminologie heeft thans een numerus
fixus van 135 plaatsen per jaar.
Het Bestuur van Erasmus School of Law wil de numerus fixus voor
de bachelor Criminologie handhaven vanwege de volgende
redenen.
De sectie Criminologie is geequipeerd om een instroom van ca.
130 studenten goed onderwijs te bieden. Verder is belangrijk dat
sinds de invoering van de numerus fixus hierover intensieve
afstemming heeft plaatsgevonden met de andere
zusterfaculteiten (Amsterdam-VU en Leiden), die ook een
opleiding Criminologie aanbieden, ook met een numerus fixus.
Daarbij zijn de totale aantallen afgestemd op de vraag vanuit de
arbeidsmarkt en kunnen afgestudeerde criminologen binnen een
redelijke periode na de studie een passende arbeidsbetrekking
vinden. Het zou niet wenselijk zijn als Rotterdam als enige van de
drie partners de numerus fixus laat vallen.
Deze redenen tezamen hebben geleid tot de wens de numerus
fixus in Rotterdam te handhaven. Als omvang stelt Erasmus
School of Law wederom 135 plaatsen voor.
Decentrale selectie moet plaatsvinden op basis van ten minste
twee kwalitatieve criteria. In dit kader heeft Erasmus school of Law
- in tegenstelling tot voorgaande jaren - geopteerd voor twee
cognitieve criteria en een niet-cognitief criterium. De faculteit wil
hiermee - aansluitend op recent wetenschappelijk onderzoek een zo goed mogelijke voorspelling doen m.b.t. de geschiktheid
van de kandidaten en kansenongelijkheid tegengaan.
Het systeem van decentrale selectie voor de bachelor
Criminologie bestaat hiermee uit:
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Selectie-instrument 1 (cognitief criterium)

Het gemiddelde van de cijfers van de overgang van 5 naar 6 VWO
(dan wel eindexamencijfers HAVO voor HBO-p-instromers).

Selectie-instrument 2 (cognitief en niet-cognitief criterium)

De kandidaten leggen een (online) proefstudeertoets af. Deze
toets bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel (cognitief
criterium) heeft de vorm van een 'work-sample test'. waarin
criminologisch inzicht, analytisch vermogen, tekstbegrip en
taalvaardigheid warden geevalueerd binnen een voor de studie
realistische context. Het tweede onderdeel (niet-cognitief
criterium) onderzoekt de studievaardigheden self-efficacy, zelf
regulatie, inspanningregulatie en grade goal.
Het voorstel is schriftelijk voor advies aan de faculteitsraad
voorgelegd. De faculteitsraad heeft hierover op 15 maart een
positief advies uitgebracht.
Graag verzoek ik om uw instemming met het voorgaande. lk ben
natuurlijk van harte bereir.l uw C:ollege r.lesgewenst nadere
informatie te geven.
Met vriendelijke groet.

rof. mr. dr. H.N. Schelhaas
Decaan

Cc.

Opleidingsdirecteur bachelor Criminologie
Opleidingscommissie Criminologie
Faculteitsraad
Onderwijsbestuur
Studieadviseurs en studievoorlichting
Communicatie, Marketing & Relaties

Bijlagen:
1. Protocol decentrale selectie bacheloropleiding Criminologie
(2022) NL & EN
2. Rapport van de selectie en toelating voor bacheloropleidingen
met aanvullende eisen en met beperkte onderwijscapaciteit
voor het studiejaar 2020-2021.
3. Schriftelijke advies Faculteitsraad Erasmus School of Law
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1. Achtergrond
De opleiding Criminologie kent thans een numerus fixus (hierna: NF) van 134 opleidingsplaatsen. De
NF zal vanaf collegejaar 2023/2024 blijven bestaan, met een omvang van 135 opleidingsplaatsen. De
selectiemethode zal vanaf dit academisch jaar worden aangepast (zie onder).

2. Selectiecriteria
Selectie moet volgens de wet plaatsvinden op basis van minimaal twee selectiecriteria, waarvan ten
minste één niet-cognitief criterium. ESL heeft gekozen voor de volgende twee criteria:
• Selectie-instrument 1: cognitief criterium 1. De overgangscijfers van 5 naar 6 vwo worden
gebruikt, dan wel bij een andere vooropleiding de recentst beschikbare cijferlijst van
eindexamen of overgang. Dit is uitgewerkt in punt 3. hieronder;
• Selectie-instrument 2: cognitief criterium 2 en niet-cognitief criterium. De kandidaatstudenten dienen een proefstudeertoets te maken. Zie hiervoor punt 4.
De selectie-instrumenten worden vanaf academisch jaar 2023/2024 gewijzigd. In plaats van te
werken met een motivatiebrief, zullen de kandidaat-studenten een online proefstudeertoets
moeten maken. Hiervoor zijn een aantal argumenten:
-

-

De vroeger gebruikte motivatiebrieven leiden tot zelfselectie: niet-gemotiveerde kandidaten
sturen geen motivatiebrief in;
Recent wetenschappelijk onderzoek 1heeft nieuwe inzichten naar voren gebracht met
betrekking tot het inzetten van selectie-instrumenten. Hieruit blijkt dat de motivatie van
kandidaten geen voorspellende waarde heeft met betrekking tot studiesucces. Sterker zij
werken subjectiviteit en ongelijkheid in de hand;
Het grote aantal motivatiebrieven, die door een groep docenten aan de hand van een
rubrics moeten worden gescoord, zorgt ervoor dat de werkdruk bij het docententeam
aanzienlijk wordt verhoogd
Uniformiteit: de twee andere criminologische opleidingen in Nederland hanteren ook een
online toets.

Bij de keuze van de selectie-instrumenten is er dus gezorgd voor een optimale balans tussen
instrumenten met een zo groot mogelijke voorspellende waarde voor studiesucces en een zo
efficiënt mogelijke selectieprocedure. ESL zal dit systeem nauwlettend monitoren.
Studenten uit het Caraïbisch gebied mogen niet benadeeld worden door de selectieprocedure.
Opleidingen moeten er zorg voor dragen dat ook voor deze studenten de kansen gelijk zijn. Omdat
ESL heeft gekozen voor het insturen van cijferlijsten en een online proefstudeertoets, worden deze
studenten niet benadeeld. Zij hoeven immers niet fysiek aanwezig te zijn in Nederland voor de
selectie.

3. Gemiddeld cijfer
De gemiddelde cijfers van scholieren zijn een goede voorspeller voor studiesucces in de eerste jaren
van het hoger onderwijs. Omdat de selectie plaats zal vinden voordat de cijfers van de eindexamens
bekend zijn, is het overgangsrapport het best beschikbare cijferoverzicht om te gebruiken. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de cijfers voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde. Mocht dat

https://www.scienceguide.nl/2018/01/selecteren-op-motivatie-geen-effect-op-studiesucces/,
https://www.scienceguide.nl/2020/04/selectie-op-compententies-werkt-wel/ en
https://research.rug.nl/en/publications/new-rules-new-tools-predicting-academic-achievement-in-college-ad
1
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niet mogelijk zijn, dan wordt het gemiddelde van de gehele cijferlijst genomen. Het hoogste
gemiddelde levert de hoogste score op.
Voor de instroom vanuit het hbo is het insturen van overgangscijfers van 5 naar 6 vwo niet mogelijk.
Daarom wordt van de studenten die vanuit de hbo-propedeuse door willen stromen gevaagd naar
de examencijfers van het havo. Van de studenten die na een afgeronde hbo-opleiding aan de studie
willen beginnen vragen wij de meest recente lijst van al hun behaalde resultaten op het hbo tot dan
toe (in januari zijn de eindcijfers nog niet bekend).

4. Proefstudeertoets
De proefstudeertoets bestaat uit twee toetsen waarbij analytisch vermogen, taalvaardigheid en
tekstbegrip in het Nederlands en Engels en niet-cognitieve (studie)vaardigheden worden getest.
- De toetsen en antwoordmodellen zijn met het “vierogenprincipe” opgesteld door de opleiding in
overeenstemming met door de opleiding vastgestelde selectiecriteria.
- De toetsen bestaan volledig uit meerkeuzevragen en worden online afgenomen.
- De toetsen omvatten een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de
kandidaat.
- De vragen en opgaven van de toetsen zijn duidelijk en ondubbelzinnig en bevatten voldoende
aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden.
- De duur van de toetsen is zodanig dat de kandidaat voldoende tijd heeft om de
vragen te beantwoorden en/of de opgaven te maken.
- De beoordeling van de toetsen geschiedt geautomatiseerd via het geautomatiseerde
toetsingssysteem Ans. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd op onvolkomenheden in
de vraagstelling en in samenspraak met de opleiding kan op basis hiervan de score worden
aangepast.
- De beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van schriftelijk vastgestelde
Normen in de vorm van een rubrics.
De twee toetsen voldoen aan onderstaande kenmerken:
Inhoud
Voorbereiding
Toets 1: work-sample
Meet future performance
in een criminologische
context. Meer bepaald
worden volgende
competenties getoetst:
criminologisch inzicht,
analytisch vermogen,
tekstbegrip en
taalvaardigheid
Toets 2: niet-cognitieve
vaardigheden
Self-efficacy, zelf-regulatie,
Inspanningregulatie, Grade
goal

30 MC vragen

Vier toegezonden
artikelen (EN + NL) en
online college.

30 vragen op een
Likert-schaal en 2
vragen over
inschatting eigen
resultaat

Geen

TOTAAL

Maximaal aantal te
behalen punten
270

30

300
5
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5. Beoordeling
Om de ranglijst tot stand te brengen worden de kandidaten beoordeeld op een combinatie van de
twee criteria. Bij het opstellen van de ranglijst wordt gebruik gemaakt van zogenaamde z-scores. Een
z-score wordt berekend aan de hand van de ruwe score (x) op een variabele van een
onderzoekseenheid en het gemiddelde (xgem) en de standaarddeviatie (sd) (van alle
onderzoekseenheden op die variabele (z = (x- xgem) / sd). Een z-score is het aantal
standaarddeviaties dat een score van het gemiddelde af ligt. Een variabele die omgezet is naar een zscore heeft altijd een rekenkundig gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1. Z-scores van
verschillende variabelen zijn dan ook direct met elkaar vergelijkbaar.
De weging van het resultaat van selectie-instrument 1 en selectie-instrument 2 bedraagt 50:50. Voor
het criterium ‘gemiddeld cijfer’ geldt het gemiddelde cijfer van de kandidaat als ruwe score (x) bij
het bepalen van de z-score.
Het rangnummer voor de selectie wordt bepaald door de z-scores die de kandidaat krijgt op de twee
criteria. Het gemiddelde van de twee z-scores bepaalt dus de plaats op de ranglijst.
De z-scores worden ook naar de kandidaat gecommuniceerd als motivatie voor de plaats op de
ranglijst.

6. Tijdspad selectieprocedure
Dit schema betreft academisch jaar 2022/2023, ter voorbereiding van de instroom academisch jaar
2023/2024.
1 oktober
15 januari
16 januari
15 februari
20 februari
tot 5 april
5 april tot
13 april
13 april
14 april
15 april
?
Vanaf 15
april
28 mei
28 mei tot
6 augustus
6 augustus

Start aanmelding voor kandidaten voor de opleiding via Studielink
Deadline aanmelden voor kandidaten via Studielink
Brief naar kandidaten met de ‘opdracht’ voor de motivatiebrief en het insturen van
cijferlijsten
Deadline inleveren cijferlijst en motivatiebrief voor kandidaten
Behandelen en vaststellen preadviezen door de opleiding Criminologie
Berekenen z-scores en samenstellen ranglijst
Akkoord van de opleiding Criminologie op de ranglijst
Deadline opsturen ranglijst naar Studielink
Bekendmaking plaats op de ranglijst door Studielink aan studenten
Brief vanuit de opleiding naar de kandidaat met de uitslag
Toekennen plaatsingsbewijs aan kandidaten door Studielink.
Laatste dag waarop kandidaten een bezwaarschrift tegen hun plaats op de ranglijst
in kunnen dienen.
Behandeling bezwaarschriften door de Adviescommissie van de EUR. De commissie
bekijkt eerst de mogelijkheid van een schikking, anders wordt er een hoorzitting
georganiseerd (let op: voor de hoorzitting moet iemand van de opleiding
Criminologie beschikbaar zijn die over de selectieprocedure gaat)
Uiterlijke termijn waarop beslissing op bezwaar moet zijn genomen door het CvB
(als kandidaat op laatst mogelijke dag bezwaar heeft ingediend)
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7. Communicatie van uitslag selectie
De kandidaten krijgen vanuit Studielink op 15 april hun positie op de ranglijst en afhankelijk van hun
plaats op de lijst een toelatingsbewijs. Kandidaten hebben twee weken de tijd om het
toelatingsbewijs te accepteren, anders vervalt het en wordt de plaats aan de volgende op de lijst
aangeboden.
Studielink stuurt de kandidaat uitsluitend de plaats op de ranglijst. De plaats op de ranglijst is een
besluit in de zin van de Awb en dient gemotiveerd te worden. De opleiding dient de kandidaat te
berichten wat de z-scores zijn als motivatie voor het besluit. Tevens moet in ditzelfde bericht
worden aangegeven hoe de kandidaat tegen het besluit bezwaar in kan dienen.

8. De Onderwijs- en examenregeling
Deze regeling dient worden opgenomen in de OER Bachelor Criminologie. Hieronder het conceptartikel zoals het zal worden opgenomen in de OER Bachelor Criminologie voor studiejaar 2023/2024:
Artikel 7#
Toelating
Lid 1 Ten aanzien van de vooropleidingseisen geldt hetgeen is bepaald in de artikelen 7.24, 7.28 en
7.29 van de wet, alsmede de nadere eisen zoals genoemd in de artikelen 8
(Toelatingsonderzoek) en 9 (Kennis Nederlandse taal) van deze regeling.
Lid 2 De opleiding is voor een maximaal aantal studenten toegankelijk. Studenten die voor of op 1
september 2023 aan de opleiding willen beginnen dienen zich uiterlijk voor 15 mei aan te
melden via Studielink. De toelatingsprocedure staat beschreven op:
http://www.eur.nl/bachelor/opleidingen/criminologie/toelating/
Lid 3 Voor hen geldt een decentrale selectieprocedure. De decentrale selectieprocedure staat
beschreven op: [link].
Lid 4 Studenten zonder vwo-getuigschrift, maar met een afgerond propedeutisch examen van een
geaccrediteerde hbo-opleiding hebben toegang tot de opleiding.
Studenten die zich voor de eerste maal voor deze bacheloropleiding aanmelden kunnen
deelnemen aan de studiekeuzeactiviteit die voor deze opleiding wordt aangeboden. De student
ontvangt naar aanleiding van de studiekeuzeactiviteit een studieadvies.

9. Noodprocedure
Als het aantal aanmeldingen op 16 januari (2023) lager is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan
worden alle kandidaten geplaatst en zal er geen selectie plaatsvinden. In het geval dat de
ondercapaciteit minimaal 10% is van de beschikbare plaatsen (in het geval van Criminologie 121
aanmeldingen of minder), bestaat de mogelijkheid om een noodprocedure aan te vragen bij de
Minister.
Bij ondercapaciteit geeft de onderwijsinstelling studenten een rangnummer op volgorde van
inschrijving en geeft deze ranglijst door aan Studielink. Vervolgens informeert de opleiding de
kandidaten dat er geen selectie plaats zal vinden, dat de kandidaten op 15 april een opleidingsplaats
aangeboden krijgen, en dat zij aan de studiekeuzecheck kunnen/moeten deelnemen.
Als de opleiding de ondercapaciteit niet accepteert vraagt de instelling zo snel mogelijk, maar
uiterlijk 1 februari de noodprocedure aan bij de Minister. Als het verzoek wordt toegekend, kiest de
onderwijsinstelling de nieuwe deadline voor aanmelding, 1 mei of 1 juli, en geeft dit door aan
Studielink. Vervolgens moet de onderwijsinstelling potentiële kandidaten op de hoogte stellen van
de hernieuwde mogelijkheid om zich in te schrijven. Na deze deadline kijkt de opleiding of er meer
inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, als dit het geval is wordt er onder de kandidaten uit de
tweede aanmeldronde geselecteerd. De opleiding gaat door met het toekennen van rangnummers
vanaf het eerstvolgende nummer dat in de eerste aanmeldronde niet is toegekend.
7
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Tijdpad noodprocedure
16 januari

Is er sprake van ondercapaciteit van minimaal 10%? Zo ja, accepteert de opleiding
dit of wordt de noodprocedure aangevraagd?
16 januari
Kandidaten op de hoogte stellen dat er geen selectie plaats zal vinden, dat zij op 15
april van Studielink een plaats krijgen aangeboden en op de hoogte stellen van de
mogelijkheid (of verplichting) om deel te nemen aan een studiekeuzecheck.
16 januari – Doorgeven rangnummers op volgorde van aanmelding aan Studielink
uiterlijk 14
april
1 februari
Deadline aanvragen noodprocedure bij de Minister
1 mei
Deadline 2e aanmeldronde
2 mei
Brief naar kandidaten met de ‘opdracht’ voor de motivatiebrief en het insturen van
cijferlijsten
15 mei
Deadline inleveren cijferlijst en motivatiebrief voor kandidaten
15 mei tot
Preadviezen opstellen over de motivatiebrieven door de ondersteunende staf
29 mei
29 mei tot
Behandelen en vaststellen preadviezen door de opleiding Criminologie
12 juni
12 juni tot
Berekenen z-scores en samenstellen ranglijst
17 juni
18 juni
Akkoord van de opleiding Criminologie op de ranglijst
nnb 2
Deadline opsturen ranglijst naar Studielink
nnb
Bekendmaking plaats op de ranglijst door de opleiding aan studenten
Vanaf nnb
Toekennen plaatsingsbewijs aan kandidaten door Studielink.
nnb
Laatste dag waarop kandidaten bezwaarschrift tegen hun plaats op de ranglijst in
kunnen dienen.
nnb
Behandeling bezwaarschriften door de Adviescommissie van de EUR. De commissie
bekijkt eerst de mogelijkheid van een schikking, anders wordt er een hoorzitting
georganiseerd (let op: voor de hoorzitting moet iemand van de opleiding
Criminologie beschikbaar zijn die over de selectieprocedure gaat)
nnb
Uiterlijke termijn waarop beslissing op bezwaar moet zijn genomen door het CvB
(als kandidaat op laatst mogelijke dag bezwaar heeft ingediend)

2
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1.

Background

The criminology programme has an intake restriction (further herein: ‘IR') of 135 available places.
The selection procedure will be changed for students entering the programme as of 2023/2024 (see
below).

Selection criteria
By law the selection procedure must take place based on at least two selection criteria of which at
least one is a non-cognitive criterion. ESL has chosen the following criteria:
•
Selection instrument 1: cognitive criterion 1. Transition marks from year 5 to 6 of preuniversity education, or, in connection with another prior education, the most recent
available list of marks of the final exams or transition. This has been detailed in point 3
below;
•
Selection criterion 2: cognitive criterion 2 non-cognitive criterion. The aspiring students
need to take an online test. See point 4 for this.
As of academic year 2023/2024, the selection criteria will alter. Instead of submitting a motivational
letter, students need to take an online test. This change is based on the following arguments:
-

Motivation letters lead to self-selection: non-motivated students do not submit a motivational
letter. We believe that this self-selection will also occur when aspiring students need to take
an online test:

-

Recent scientific research 1 has led to new insights in the effectiveness of selection
instruments. Motivational letters showed no predictive value as to study success.
Additionally, they lead to more subjectivity and inequality.

-

Checking and grading the high number of motivational letters by means of a rubric, increase
the workload of the teaching staff significantly.

-

Uniformity: the two other criminology programmes in The Netherlands also use an online
test.

In choosing the selection instruments, an optimum balance has been made between instruments with
the greatest possible predictive value for study success and the most efficient selection procedure.
ESL will monitor this system closely.
Students from the Caribbean are not allowed to be disadvantaged by the selection procedure. Study
programmes should ensure equal opportunities for these students too. Because ESL opted for
submission of a list of marks and an online test, these students are not disadvantaged. After all, they
don't have to be physically present in the Netherlands for the selection.

2.

Average mark

The average marks of pupils form a good prediction of study success in the first years of higher
education. Because selection will take place before the marks of the final exams are known, the
transition report is the best available overview of marks to use. The average of all subjects is taken
into account. The highest average generates the highest score.
For the student influx from higher professional education, submission of transfer marks from year 5 to
6 in pre-university education is not possible. That is why the students who want to move on from the
higher professional education propaedeutic are asked for the exam marks of their senior general
secondary education. The students who want to start their study after a completed higher
professional education course are asked for the most recent list of marks of all their results obtained
at higher professional education until that moment (in January the final marks are not yet known).

1

https://www.scienceguide.nl/2018/01/selecteren-op-motivatie-geen-effect-op-studiesucces/,
https://www.scienceguide.nl/2020/04/selectie-op-compententies-werkt-wel/ en
https://research.rug.nl/en/publications/new-rules-new-tools-predicting-academic-achievement-incollege-ad
3
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3.

Online test

The online test consists of two parts, in which analytical ability, proficiency and text comprehension in
Dutch and English as well as non-cognitive study skills are assessed.
-

The online test and the corresponding grading model are designed based on the four eyes
principle in line with the selection criteria that have been set by the programme.
The online test consists of multiple-choice questions.
The online test assesses the aspiring student’s knowledge, insight, and skills.
The questions and assignments are clear and unambiguous. They contain sufficient
information for providing the correct answer.
The online test will be made in such a way that the aspiring students have enough time to
complete the test in time.
The online test is graded automatically by means of the testing system ANS. The outcomes
of the tests will be analysed for possible imperfections in the questions, which may lead to
the correction of the grade

The online test complies with the following characteristics:
Content
Preparation
Part 1: work-sample.
Assesses future
performance in a
criminological context. In
particular, the following
skills are assessed:
criminological insight,
analytical ability, text
comprehension and
proficiency.
Part 2: non-cognitive
skills.
Self-efficacy, selfregulation, effort regulation,
and grade goal

30 MC questions

Four articles
(Dutch/English) and
an online class.

30 questions on a
Likert scale and 2
questions on selfassessment of
one’s online test
result.

None

TOTAL

4.

Maximum number of
grades
270

30

300

Assessment

To realise the ranking, candidates are assessed according to a combination of two criteria. So-called
z scores are used to formulate the ranking. A z score is calculated using the raw score (x) on a
variable of a research unit and the average (xgem) and the standard deviation (sd) (of all research
units on that variable (z = (x-xaverage) / sd)). A z score is the number of standard deviations that a
score is away from the average. A variable that is converted into a z score always has an arithmetic
mean of 0 and a standard deviation of 1. Z scores of various variables can therefore immediately be
compared with each other.
The weighing is selection instrument 1 stands to selection instrument 2 as 50:50. For the ‘average
mark’ criterion, the average mark that the candidate has attained applies as raw score (x) in
determining the z score.
The ranking for the selection is determined by the z scores that the candidate obtains on the two
criteria. The average of the two z scores thus determines the place on the ranking.

4
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The z scores are also communicated to the candidate as substantiation of a place on the ranking list.

5.

Timeline of the selection procedure

This schedule relates to the academic year 2022/2023 , as a preparation for the student influx of the
academic year 2023/2024.
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1 October
15 January
16 January

Commencement of registration of candidates for the programme via Studielink
Deadline of registration for candidates via Studielink
Letter to candidates with the personal statement 'assignment' and submission of lists
of marks
15 February Deadline for candidates for the submission of list of marks and the online
20 February Grading the online test and analysis of the results for possible imperfections in the
until 5 April questions, which may lead to the correction of the grade
5 April until Calculation of z scores and composition of ranking list
13 April
13 April
Approval of the ranking list by the Criminology programme organisers
14 April
Deadline sending ranking list to Studielink
15 April
Announcement of places on the ranking list by Studielink to students
?
Letter from the programme organisers to the candidate with the result
From 15 April Studielink granting the written admission confirmation to candidates.
onwards
28 May
Last day on which candidates may lodge a written objection to their place on the
ranking list.
28 May until Handling of objections by the Advisory Committee of Erasmus University Rotterdam.
6 August
The Committee first examines the possibility of a settlement, otherwise a hearing will
be organised (please note: someone from the Criminology programme who deals with
the selection procedure must be available at the hearing)
6 August
Deadline by which a decision on the objection must have been taken by the Executive
Board (CvB) (if the candidate lodged the objection on the last possible day)

6.

Communication of the selection results

On 15 April the candidates will receive their position on the ranking list from Studielink and,
depending on their place on the list, a written admission confirmation. Candidates have two weeks to
accept the written admission confirmation, otherwise it lapses and the place will be offered to the
next person on the list.
Studielink only sends the candidate his/her place on the ranking list. The place on the ranking list is a
decision within the sense of the Dutch General Administrative Law Act (Awb) and must be
substantiated. The programme organisers must notify the candidate what his/her z scores are, as
substantiation for the decision. In addition, it must be indicated in the same notice how the candidate
may lodge an objection to the decision.

7.

The Course and Examination Regulations ('OER')

This regulation must be incorporated in the OER Criminology bachelor degree. Please find below the
draft article as will be incorporated in the OER Criminology bachelor degree for the academic year
2023/2024:
Article 7#
Admission
Paragra With regard to the preliminary education requirements, the provisions in Articles 7.24, 7.28 and 7.29
ph 1
of the law will apply, as well as further requirements as specified in Articles 8 (Admission
assessment) and 9 (Command of the Dutch language) of these Regulations.
Paragra The study programme shall be accessible to a maximum number of students. Students who want to
ph 2
commence the study before or on 1 September 2023 must register via Studielink at the latest before 15
May. The admission procedure is described on:
http://www.eur.nl/bachelor/opleidingen/criminologie/toelating/
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Paragrap Students who want to commence the study on or after 1 September 2023 must register via Studielink
h3
at the latest before 15 January 2023. A decentral selection procedure will apply to them. The
decentral admission procedure is described on: [link].
Paragrap Students without a pre-university education certificate but with a completed propaedeutic exam from
h4
an accredited higher professional education course have access to the study programme.
Students registering for the first time for this bachelor programme may join the study choice activity
offered for this study programme. In connection with the study choice activity, the student will
receive study guidance.

8.

Emergency procedure

If the number of registrations on 16 January 2023 is less than the number of places available, all
candidates will be admitted and there will be no selection. In the event that the undercapacity is at
least 10% of the available places (in the event of 121 registrations for Criminology or less), there is a
possibility to apply to the Minister for an emergency procedure.
In the case of undercapacity, the educational institution assigns students a ranking number in the
order of enrolment and passes this ranking list on to Studielink. The programme organisers then
inform the candidates that no selection will take place, that the candidates will be offered a place on
the programme on 15 April, and that they can/must participate in the study choice check.
If the programme organisers do not accept the undercapacity, the institution will request the
emergency procedure from the Minister as quickly as possible, but at the latest by 1 February. If the
request is granted, the educational institution will choose the new deadline for enrolment to be either
1 May or 1 July and will pass this on to Studielink. Subsequently, the educational institution must
inform prospective candidates of the renewed possibility to register. After this deadline the
programme organisers will consider whether there are more enrolments than places available and if
this is the case, a selection of candidates from the second registration round will take place. The
programme organisers continue to award ranking numbers from the first number that has not been
awarded in the first registration round.
Timeline of emergency procedure
16 January

Will there be an undercapacity of at least 10%? If so, do the programme organisers
accept this or will the emergency procedure be requested?
16 January Informing candidates that there will be no selection, that they will be offered a place by
Studielink on 15 April and informing the possibility (or obligation) to participate in a
study choice check.
16 January - Passing on to Studielink the ranking numbers in order of registration
14 April at
the latest
1 February
Deadline for requesting the emergency procedure from the Minister
1 May
Deadline of 2nd registration round
2 May
Deadline for online test and submission of lists of marks
15 May
Deadline for candidates for the submission of list of marks and personal statement
15 May until Grading the online test and analysis of the results based for possible imperfections in
29 May
the questions, which may lead to the correction of the grade
12 June until Calculation of z scores and composition of ranking list
17 June
18 June
Approval of the ranking list by the Criminology programme organisers
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not yet
known 2
not yet
known
From not yet
known
not yet
known
not yet
known

not yet
known

2

Deadline sending ranking list to Studielink
Announcement of places on the ranking list by the programme organisers to students
Studielink granting the written admission confirmation to candidates.
Last day on which candidates may lodge a written objection to their place on the
ranking list.
Handling of objections by the Advisory Committee of Erasmus University Rotterdam.
The Committee first examines the possibility of a settlement, otherwise a hearing will
be organised (please note: someone from the Criminology programme who deals with
the selection procedure must be available at the hearing)
Deadline by which a decision on the objection must have been taken by the Executive
Board (CvB) (if the candidate lodged the objection on the last possible day)

It is not yet known when these data will be known.
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Bijlage

De toelichting van de Opleidingsdirecteur Bachelor Criminologie en de
Directeur onderwijs en studentenzaken.

Afdeling
Faculteitsraad ESL

Advies

Bezoekadres
Faculteitsraad ESL
Burgemeester Oudlaan 50
Sanders Building L4
Postadres
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3000 DR Rotterdam

met inachtneming van de ter gedachtenuitwisseling met de
Opleidingsdirecteur Bachelor Criminologie en de Directeur onderwijs
en studentenzaken gemaakte opmerkingen, positief te adviseren op
de wijzigingen (twee cognitieve criteria i.p.v. een cognitief en een nietcognitief) met betrekking tot de numerus fixus van bacheloropleiding
Criminologie 2023/2024.
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