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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen  van 15 en 29 maart 2021 gesproken over 
bovengenoemde capaciteitsfixi. De Raad adviseert positief, met inachtneming van het 
volgende.  
 
Allereerst blijkt dat het Instituut Politieke Wetenschap deelnemers aan het Pre-University 
College voorrang verleent bij het toelaten tot de BSc Politicologie, terwijl de meeste 
opleidingen met een capaciteitsfixus dit niet (meer) doen. De Raad acht het niet wenselijk 
dat opleidingen hier allemaal verschillend mee omgaan. Hij vindt het direct voorrang geven  
niet wenselijk, omdat regionale kandidaten op deze wijze worden bevoordeeld bij een 
universiteit die zich nationaal en internationaal profileert. Tegelijkertijd kan het wel van 
belang zijn om de deelname aan een Pre-University College mee te wegen, daar het 
programma er voor kan zorgen dat de kansen van eerste-generatiestudenten vergroot 
worden. De Raad waardeert het daarom dat het College heeft toegezegd Politieke 
Wetenschap te verzoeken de directe voorrang uit de selectieprocedure te halen, maar 
deelname aan het pre-university programma wel mee te laten wegen in de selectieprocedure. 
Dit zal tevens de boodschap zijn aan andere opleidingen met een capaciteitsfixus.  
 
Ten tweede heeft de Raad gesproken over de in artikel 3.7 van het concept Model Reglement 
Selectie en Plaatsing genoemde persoonsgegevens, specifiek het geslacht. Hij heeft begrepen 
dat hier naar wordt gevraagd in het kader van longitudinaal onderzoek naar diversiteit 
binnen de studentenpopulatie, maar dat een opleiding er ook voor kan kiezen om het 
registreren van het geslacht achterwege te laten. Als een opleiding daar toch naar vraagt is 
het wat de Raad betreft essentieel dat helder is voor de kandidaat waarom dit gebeurt, en dat 
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er meer opties worden toegevoegd dan alleen man of vrouw. Hij waardeert de toezegging 
van het College de faculteiten hier op te wijzen. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


