
 

    

Aan de opleidingsdirecteuren   Datum 
9 december 2020 
 
Onderwerp 
Numerus fixus bachelor en 
capaciteitsbeperking master  
2022-2023 

  

 

Geachte opleidingsdirecteuren, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het aanvragen van een numerus 
fixus voor de bacheloropleidingen en een capaciteitsbeperking 
voor de masteropleidingen voor collegejaar 2022-2023. 
 
1. Numerus fixus bacheloropleidingen 
Momenteel hebben vier EUR-bacheloropleidingen een numerus 
fixus. Geneeskunde, Criminologie, International Business 
Administration en Psychologie selecteren een maximaal aantal 
studenten op grond van beperkte onderwijscapaciteit (WHW 
7.53). Wij verzoeken de decanen van de betrokken faculteiten 
desgewenst een aanvraag te doen bij het College van Bestuur ter 
continuering van de numerus fixus in collegejaar 2022-2023. Ook 
andere bacheloropleidingen kunnen een aanvraag indienen. 
 
De aanvraag verloopt op de gebruikelijke manier, zie hiervoor 
bijlage 1, aangevuld met enkele aandachtspunten: 

- Wij verzoeken u uw facultaire medezeggenschap te 
betrekken bij de aanvraag door hen om advies te vragen 
over de voorgestelde capaciteitsbeperking en 
selectiemethode. In voorgaande jaren adviseerden we u 
dit al te doen, maar vanaf heden is dit een expliciet 
verzoek van het College van Bestuur. Dit is de uitkomst 
van een overleg met de universiteitsraad, die haar advies 
(WHW 9.33a, lid 2) graag mede baseert op de inhoudelijke 
adviezen van de facultaire medezeggenschapsraden.     

- Wij verzoeken u om in het kwalitatieve deel van de 
evaluatie, zie bijlage 2, te reflecteren op de balans tussen 
het aantal geselecteerde studenten enerzijds en de 
onderwijskwaliteit anderzijds. Ter illustratie: hoe past het 
studentenaantal bij het gewenste onderwijsconcept, en 
hoe wordt werkdruk onder medewerkers beperkt?  

 
Selectie in bacheloropleidingen is ook onderdeel van politieke 
discussies. Zo stellen uitwerkingen van het wetsvoorstel Taal en 
Toegankelijkheid nieuwe spelregels voor het vaststellen en 
uitvoeren van een numerus fixus voor. Door vertraging bij de 
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inwerkingtreding van deze Wet zullen eventuele nieuwe 
spelregels voor selectie in de bacheloropleiding nog niet van 
toepassing zijn op collegejaar 2022-2023. Daarnaast wordt er een 
landelijke discussie over de herinvoering van loting gevoerd, naar 
aanleiding van de Wet Loting. Ook deze discussie zal nog geen 
effect hebben op selectie in collegejaar 2022-2023. De 
afdelingen Academische Zaken en Education & Student Affairs 
zijn nauw bij de landelijke discussies betrokken en nemen de 
facultaire beleidsmedewerkers hierin mee.  
 
2. Selectie bij masteropleidingen 
Het College van Bestuur stelt ieder jaar een maximumaantal in te 
schrijven studenten vast voor opleidingen die vanwege 
capaciteitsbeperkingen geen onbegrensde instroom wensen in 
de masteropleidingen (WHW art. 7.30b, lid 3 en 4). Wij verzoeken 
de decanen om deze aanvragen bij het College van Bestuur in te 
dienen. 
 
Ook deze aanvraag verloopt via de gebruikelijke manier, zie 
bijlage 3, met daarbij uw expliciete aandacht voor het Kader 
mastertoelating (VSNU, 2018) waarin een zestal afspraken 
genoemd wordt waar selectie in de masters aan moet voldoen. 
Zo blijkt uit uw aanvraag onder meer op welke manier u met de 
gestelde toelatingseisen de geschiktheid van de kandidaat bepaalt 
en hoe de toelatingseisen passen bij de doelen van de opleiding. 
Ook is er aandacht voor transparante voorlichting van 
studiekiezers; voor hen moet tijdig duidelijk zijn op welke criteria 
en normen zij worden geselecteerd en welke aanmeld- en 
selectiedatums gelden.  
 
 
Tot slot 
De aanvragen voor numerus fixus bachelor en selectie vanwege 
capaciteitsbeperking master verlopen via Carolien Hennekam 
(carolien.hennekam@eur.nl), beleidsmedewerker E&S. We 
ontvangen uw aanvragen graag voor 1 maart 2020. Dit stelt ons 
in staat een collegebesluit voor te bereiden, de Universiteitsraad 
om advies te vragen en de capaciteitsbeperkingen administratief 
(extern) te verwerken. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 

 
 
 
Drs. Lilian I.M. Jillissen, 
Directeur Education & Student Affairs 


