
 

 

Geacht College van Bestuur,  
 
 
Bij dezen laat de Centrale Studentenraad u weten wat hij besloten heeft inzake het 
instemmingsverzoek Pilot Flexstuderen van 11 januari 2017.  
 
De Centrale Studentenraad heeft besloten niet in te stemmen met de Pilot Flexstuderen, tenzij 
de opleidingscommissies van de deelnemende opleidingen expliciet schriftelijk toestemming 
geven voor deelname aan de pilot.  
 
In het document Inrichting pilot flexstuderen aan de UvA is een lijst met opleidingen gegeven die 
in 2017 of in 2018 deelnemen aan de pilot flexstuderen. De Centrale Studentenraad heeft met 
diverse opleidingscommissies van de betreffende opleidingen contact gehad. Hieruit is naar 
voren gekomen dat niet alle opleidingscommissies van de deelnemende opleidingen weten van 
de pilot flexstuderen en/of niet zelf hebben aangegeven te willen participeren in de pilot. 
Het selectieproces ten aanzien van de deelnemende opleidingen vindt de Centrale 
Studentenraad niet zuiver. Opleidingen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan 
de pilot werden geacht deel te nemen aan de pilot. De Centrale Studentenraad vindt dat 
opleidingscommissies zelf  moeten aangeven deel te willen nemen aan de pilot flexstuderen. 
Daartoe heeft hij besloten niet in te stemmen met de pilot flexstuderen, tenzij opleidings-
commissies expliciet schriftelijke instemming geven.  
 
Ten aanzien van het vervolgproces wenst de Centrale Studentenraad dat alle opleidings-
commissies van de betreffende opleidingen die volgens het document Inrichting pilot 
flexstuderen aan de UvA in 2017 zouden starten met de pilot flexstuderen worden 
aangeschreven met het verzoek toestemming te geven voor het starten van en deelnemen aan 
de pilot flexstuderen. Opleidingen waarvan de opleidingscommissies geen schriftelijke 
toestemming verlenen voor deelname aan de pilot dienen naar mening van de Centrale 
Studentenraad niet te participeren aan de pilot. De Centrale Studentenraad verzoekt u de 
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betreffende opleidingscommissies te verzoeken om schriftelijke toestemming voor deelname 
aan de pilot flexstuderen.   
 
Ten aanzien van de opleidingen die in 2018 pas zullen starten met de pilot flexstuderen, wenst 
de Centrale Studentenraad dat er ter zijner tijd eveneens schriftelijke toestemming door de  
betreffende opleidingscommissies wordt verleend. 
 
Als de toezegging wordt gedaan dat enkel opleidingen waarvan de opleidingscommissie 
expliciet en schriftelijk aangeeft te willen participeren zal de Centrale Studentenraad alsnog 
instemmen met de Pilot Flexstuderen. 
 
De Centrale Studentenraad stelt zich graag constructief op ten aanzien van de te nemen 
vervolgstappen en ziet uit naar uw reactie. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
 
 
 

Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 
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