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pilot flexstuderen

Geachte mevrouw Rutten,
Op initiatief van de LS Vb heeft de minister van OCW een AMvB opgesteld die een experiment op
het terrein van flexibel studeren in het hoger onderwijs mogelijk maakt, in de wandelgang
flexstuderen genaamd. Een werkgroep van UvA en HvA waar ook leden van studentenraden aan
deelnamen, heeft sinds eind 2015 meegewerkt aan de uitwerking van deze pilot.
De verwachting is dat de AMvB binnenkort in werking treedt. Het College is voornemens te
besluiten om dan bij OCW een verzoek tot deelname aan de pilot in te dienen als bedoeld in artikel
l 7j van de AMvB. Het College legt dat voorgenomen besluit bij deze aan de CSR voor ter
verkrijging van de instemming van de Raad (conform artikel 17k, derde lid van de AMvB). Het
verzoek dient voor 1 maart 2017 bij OCW te worden ingediend. Het College vraagt u daarom om uw
besluit over de gevraagde instemming uiterlijk halverwege februari te nemen en kenbaar te maken .
./..

Bijgevoegd treft u de tekst van de AMvB aan. Voorts is bijgevoegd het door de werkgroep
voorbereide plan voor de inrichting van de pilot aan de UvA, dat met de aanvraag mee zal gaan als
het plan bedoeld in artikel l 7j, derde lid van de AMvB. Daarop heeft uw Raad adviesrecht. Gaarne
ontvangt het College uw advies over het voorstel tot inrichting van de pilot en over de wijze van
evaluatie ervan, waar het College de CSR vanzelfsprekend bij zal betrekken.
De decanen van de faculteiten hebben overleg met hun facultaire studentenraad gevoerd over welke
opleidingen per faculteit opengesteld zouden kunnen worden voor deelname aan de pilot. In het
geval van de FEB is dit overleg nog niet geheel afgerond, zodat de gegevens met betrekking tot de
FEB nog zouden kunnen wijzigen voor de indiening bij OCW.
Het College hoopt met deelname aan de pilot tegemoet te komen aan de wensen van studenten die,
om hen moverende redenen, behoefte hebben aan een ander studietempo dan het vaste voltijdscurriculum en daarmee aan één van de bezwaren die tegen het 'rendementsdenken' zijn ingebracht.
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