600

Opleidingsdirecteuren van de bachelorstudie
psychologie willen het aantal studenten
inperken naar 600 eerstejaars per universiteit.
Door de populariteit van de studie komt de
onderwijskwaliteit in het geding en stokt
de doorstroom naar vervolgopleidingen,
waarschuwen de opleidingen. Het instellen van
een numerus ﬁxus ligt politiek gevoelig.
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Door de populariteit van de studie psychologie komt de kwaliteit in het geding. FOTO: HH
ONDERWIJS

‘Stel numerus ﬁxus in
voor studie psychologie’
Ilse Zeemeijer
Amsterdam

Opleidingsdirecteuren van de bachelorstu
die psychologie willen het aantal studenten
inperken naar 600 eerstejaars per universi
teit. Door de populariteit van de studie komt
de onderwijskwaliteit in het geding en stokt
de doorstroom naar vervolgopleidingen,
waarschuwen de opleidingen.
‘Voor de kwaliteit van het onderwijs en de ar
beidsmarkt moeten we het aantal psycholo
giestudenten begrenzen’, zegt Ruud Meulen
broek van de Radboud Universiteit, een van de
initiatiefnemers. ‘Door de enorme toestroom
wordt de druk te hoog. Met 600 per opleiding
kunnen we iedereen een kans bieden en
beknotten we de vrijheid van onderwijs niet.’
Het instellen van een numerus ﬁxus — een
selectieprocedure met een maximum aantal
studenten — ligt politiek gevoelig. Onderwijs
minister Ingrid van Engelshoven wil selectie
bij bacheloropleidingen juist ‘zoveel mogelijk’
beperken, schreef ze vrijdag aan de Tweede Ka
mer. Haar grootste zorg is de toegankelijkheid
van opleidingen.
Het initiatief van opleidingen om gezamen
lijk afspraken te maken is een breuk met het
verleden. Tot nu toe is het vaak elke universi
teit voor zich. Het resultaat is dat zes van de
tien psychologieopleidingen een maximum
aantal studenten toelaten en vier niet. Oplei
dingen zonder ﬁxus komen daardoor in de
problemen, omdat zij de toestroom zien aan
zwellen. ‘Door het ontbreken van gezamen
lijke afspraken ontstaat een waterbedeffect’,
bevestigt Meulenbroek.
Tilburg heeft geen ﬁxus en leidt dit studie
jaar 1050 eerstejaars op. Vorig jaar waren dit
er nog 800. Rotterdam is in een jaar van 661
naar circa 920 gegroeid. De VU heeft ruim700
eerstejaars, een stijging van 100. Hoewel de
meeste universiteiten de opleiding ook in
het Engels aanbieden, zit de groei vooral bij
de Nederlandse studenten.
‘Ik zou graag willen zeggen dat de forse groei
door ons mooie programma komt, maar ik
denk dat de groei wordt verklaard doordat an
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dere universiteiten een numerus ﬁxus hebben
en wij niet’, bevestigt vicedecaan Seger Breu
gelmans van de universiteit Tilburg. Ook pro
grammadirecteur Annemarie Hiemstra van de
Erasmus Universiteit denkt dat de groei voor
al komt doordat universiteiten zoals Leiden
en Utrecht dit studiejaar een studentenstop
hebben ingevoerd.
Opleidingsdirecteuren trokken vorige zo
mer al aan de bel bij hun decanen en colleges
van bestuur, die de ﬁxus moeten aanvragen bij
het ministerie van Onderwijs. Zij vinden het
waterbedeffect schadelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs. Het doel was de studentenstop
van 600 per universiteit al dit studiejaar in te
laten gaan. Dat is niet gelukt.
‘Het knelt al sinds 2016, maar we zijn er pas
dit voorjaar in geslaagd alle neuzen dezelfde
richting op te laten wijzen’, zegt opleidings
directeur Stefan Bogaerts van de Universiteit
Tilburg. ‘Sommige universiteiten hebben echt
baat bij een numerus ﬁxus, maar andere juist
niet omdat ze dan minder studenten krijgen.
Psychologie is net als rechten en economie
belangrijk voor de ﬁnanciële inkomsten van
een universiteit, daar moeten we realistisch
in zijn.’
Meulenbroek van de Radboud Universiteit
benadrukt dat de maatregelen ook voor de ar
beidsmarkt urgent zijn. Hoewel psychologie
studenten zich in allerlei richtingen kunnen
specialiseren, van onderzoek tot onderwijs en
bedrijven, ambiëren veel studenten een baan
in de gezondheidszorg. Hiervoor is na de mas
ter een aanvullende ‘GZopleiding’ nodig.
‘Voor de GZopleiding zijn al 6000 wach
tenden’, zegt Meulenbroek. ‘Dan is het on
verantwoord om zulke aantallen studenten
aan de voordeur binnen te laten, terwijl we
aan de achterkant de doorstroom niet kun
nen garanderen.’
In het verleden is er al eens een vergelijkbaar
initiatief voor een landelijke studentenstop
voor psychologie geweest. Maar de maatregel
is omstreden. Onderzoek van de Onderwijsin
spectie laat zien dat studies met een numerus
ﬁxus minder jongens, scholieren met lagere
cijfers en jongeren met een nietwesterse mi
gratieachtergrond aantrekken. Studenten zijn
bovendien kritisch over de selectieprocedure.
Klinisch neuropsycholoog Rudolf Ponds
juicht landelijke afspraken toe. De voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Gezond
heidszorgpsychologie vindt dat universiteiten
zelfs nog een stap verder moeten gaan door de
studentenaantallen net als bij geneeskunde
af te stemmen op de behoefte van de arbeids
markt. ‘Er is nu geen enkele ﬁnanciële prikkel
om marktconform op te leiden’, zegt Ponds.

