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Onderwerp

Adviesverzoek met betrekking tot Regeling experiment flexstuderen UvA en verzoek tot instemming
om artikel 1.2a OER als richtlijn9.5 WHW vast te stellen

Geachte voorzitter,
./.

./.

./.

Hierbij vraag ik uw advies met betrekking tot de Regeling experiment flexstuderen en uw
instemming om artikel 1.2a deel B (nieuw) Onderwijs- en examenregeling bachelor en master voor
de deelnemende opleidingen, als richtlijn ex. 9 .5 vast te stellen.
In februari 2017 heeft het College van Bestuur bij OCW een aanvraag ingediend tot deelname aan
het experiment flexstuderen, als bedoeld in artikel l 7j van het Besluit experimenten flexibel hoger
onderwijs (hierna: het besluit). Hierop is op 24 maart 2017 door de minister van OCW positief
beslist, zie bijlage). Bij de aanvraag is de nota van inrichting pilot flexstuderen aan de UvA gevoegd,
waarin uiteengezet is hoe het experiment zal worden vormgegeven. In deze nota zijn de
instellingsspecifieke keuzes, die op basis van het besluit ter inrichting van het experiment genomen
moeten worden, opgenomen. De aanvraag is overeenkomstig artikel 17k besluit ingediend, nadat uw
raad hiermee had ingestemd. Op basis van de nota is thans de bijgevoegde regeling opgesteld.
Ingevolge artikel 3 van het besluit wordt uw raad gevraagd hierover te adviseren.
Ingevolge artikel 170 van het besluit dient in de OER van de deelnemende opleidingen te worden
opgenomen dat het experiment betrekking heeft op de desbetreffende opleiding. Het betreft een
experiment dat voor meerdere opleidingen geldt en vooral betrekking heeft op de vorm van
inschrijving. Verder is er voor gekozen de inrichting op instellingsniveau te laten plaatsvinden.
Gelet op het voorgaande en met het oog op de in het kader van het besluit te verrichten evaluatie, is
het niet wenselijk dat opleidingen van de regeling afwijkende bepalingen betreffende flexstuderen in
de OER opnemen. Derhalve wordt voorgesteld om de volgende tekst als eenduidige bepaling voor
de OER'en van de opleidingen die deelnemen aan het experiment, als richtlijn ex. 9.5 WHW (aan de
decanen) vast te stellen:

artikel 1.2a flexstuderen
De opleiding neemt deel aan het experiment flexstuderen, waarvoor door de minister van OCW
toestemming voor deelname is verleend conform artikel 17k van het besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs. De regeling experiment flexstuderen UvA, die deel uitmaakt van het
Inschrijvingsbesluit UvA, is hierop van toepassing.
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Ons kenmerk

2017cu0573

Het College verzoekt u in te stemmen met de vaststelling van deze richtlijn (artikel 170, vierde lid,
besluitjo. 9.5 en 9.38 WHW en artikel 11, sub e, van het reglement voor de CSR).
Het College ziet uw reactie graag op korte termijn tegemoet, zodat potentiële deelnemers aan het
experiment zo spoedig mogelijk geïnformeerd kunnen worden.
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Regeling experiment flexstuderen UvA
Ingevolge het experiment flexstuderen conform hoofdstuk 2a van het besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs, waarvoor op d.d. 24 maart 2017 toestemming voor deelname is verleend als
bedoeld in artikel 17k van het besluit.

Artikel 1
Begrippen
a. het besluit: het besluit experimenten flexibel hoger onderwijs;
b. het experiment jlexstuderen: het experiment als bedoeld in hoofdstuk 2a van het besluit;
c. jlexstudent: de student die, op zijn/haar verzoek door Hoofd CSA, is aangewezen om deel te
nemen aan het experiment flexstuderen;

d her-jlexstudent: de student die in het voorafgaande studiejaar heeft deelgenomen aan het
experiment flexstudent en het daaropvolgende studiejaar weer deelneemt aan het
experiment;
e. deelnemende opleiding: de opleiding waarvan in de desbetreffende onderwijs- en
examenregeling is bepaald dat een maximum aantal studenten kan deelnemen aan het
experiment flexstuderen;
f. de regeling: de regeling experiment flexstuderen UvA;
g. Inschrijvingsbesluit UvA: het besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33 WHW , waarin de regels
van procedurele aard op basis waarvan de inschrijving als student aan de UvA voor een
betreffend studiejaar geschiedt, zijn vastgesteld;
h. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WHW.

Artikel 2
Duur van het experiment
Het experiment vangt aan op I september 2017 en loopt tot en met 31 augustus 2023.

Artikel 3
Toepasselijkheid Inschrijvingsbesluit
Het Inschrijvingsbesluit waar deze regeling deel van uitmaakt is van toepassing voor zover hiervan
niet bij deze regeling is afgeweken.

Artikel 4
Deelname aan het experiment voor de eerste maal
1.

Degene die zich aanmeldt voor een opleiding, welke is vermeld op de bij deze regeling onder
A gevoegde lijst, kan hoofd CSA verzoeken hem/haar aan te wijzen als deelnemer aan het
experiment flexstuderen.
2. Hoofd CSA wijst de betreffende student aan als flexstudent indien:
a. het verzoek tijdig, via Studie link, is ingediend. Voor het studiejaar 2017-2018
betreft dit van 8 tot en met 31 mei 2017, en
b. de student bij niet aanwijzing als flexstudent het volledige wettelijke collegegeld
als bedoeld in artikel 7.45a van de wet verschuldigd is, en
c. voor zover het deelname aan het experiment voor het studiejaar 2017-2018
betreft, deze persoon in het studiejaar 2016-2017 voor de desbetreffende
opleiding als student ingeschreven is geweest', en
d. het maximum aantal nieuwe flexstudenten, voor de desbetreffende opleiding en
voor het desbetreffende studiejaar bij de Uv A in totaal, nog niet is bereikt.
3. De volgorde van deelname wordt, voor zover het verzoek, conform het tweede lid, via
Studielink is ingediend op de eerste dag waarop aanmelding als flexstudent mogelijk is,
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Dit betreft ook studenten die per l februari 20 l 7 voor de betreffende opleiding zijn ingeschreven
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bepaald door middel van loting en daarna, voor zover het maximum aantal nieuwe
t1exstudenten nog niet is bereikt, op volgorde van aanmelding.
4. De aanwijzing als flexstudent vervalt als de student, voor zover het een bacheloropleiding
betreft, voor deze opleiding niet vóór 1 september van het jaar van aanmelding, een positief
advies in de zin van artikel 7 .8b, eerste lid, van de WHW heeft gehad dan wel het
propedeutisch examen heeft behaald.

Artikel 5
Maximum aantal nieuwe flexstudenten
1. Het maximum aantal aan te wijzen nieuwe flexstudenten voor alle opleidingen in het totaal
bedraagt voor het studiejaar 2017-2018 vierhonderd en voor het studiejaar 2018-2019
duizend.
2. Het maximum aantal aan te wijzen nieuwe flexstudenten per opleiding, voor het studiejaar
2017-2018, is vermeld op de bijgevoegde lijst A.
3. Het maximum aantal aan te wijzen flexstudenten voor alle opleidingen in totaal en per
opleiding, voor de overige studiejaren, wordt bij separate besluiten vastgesteld.

Artikel 6
Her-flexstudent
1. Degene die heeft deelgenomen aan het experiment kan, zolang het experiment loopt, het
studiejaar daaropvolgend opnieuw een verzoek tot deelname aan het experiment indienen".
2. Het verzoek als her-flexstudent wordt toegewezen:
a. als de student zich hiervoor tijdig, via Studielink, heeft aangemeld', en
b. de inschrijving als (her-)flexstudent ononderbroken is geweest, en
c. de aanwijzing als (her-)flexstudent niet is beëindigd.

Artikel 7
Collegegeld
1.

De (her- )flexstudent is een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd per EC dat gelijk is
aan het wettelijk collegegeldtarief voor het betreffende studiejaar per EC, verhoogd met 15
procent en waarbij een minimum van 6 EC geldt. Het flexstudeertarief voor het studiejaar
2017-2018 betreft€ 38,45 per EC, met een minimum van€ 230,70.
2. Voor de vaststelling van het aantal EC waarvoor de flexstudent collegegeld verschuldigd is,
is bepalend het aantal EC waarvoor de flexstudent zich voorafgaand aan het semester" heeft
aangemeld, waarbij de (her-)flexstudent minimaal het flexstudeertarief voor 6 EC
verschuldigd is ongeacht de aanmelding.
3. Anders dan het bepaalde in het Inschrijvingsbesluit UvA heeft de flexstudent geen aanspraak
op terugbetaling van het collegegeld bij beëindiging van de inschrijving.
4. Indien blijkt dat de (her-)flexstudent meer EC of andere onderwijseenheden heeft gevolgd
en/of daarvoor tentamen of examen heeft afgelegd, dan waarvoor de flexstudent zich heeft
aangemeld, volgt een naheffing van het flexstudeertarief per EC.

Artikel 8
Rechten en verplichten (her-)flexstudent
1.

Voor zover hiervan niet bij deze regeling is afgeweken gelden voor de (her-)flexstudent
dezelfde rechten en verplichtingen, zoals deze gelden voor een voltijdstudent van dezelfde
opleiding.

2
Flexstuderen staat voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde open tot en met studiejaar 2020-2021, omdat deze daarna
Îesplitst wordt in twee nieuwe opleidingen.
De Centrale Studentenadministratie brengt de her-flexstudent tijdig van de aanmeldperiode op de hoogte.
4
Onderwijseenheden waarvoor de (her-)flexstudent zich heeft aangemeld en zich voor aanvang van het betreffende semester weer heeft
afgemeld worden niet in rekening gebracht, met uitzondering van het minimum van 6 EC
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2. De (her-)flexstudent is verplicht deel te nemen aan de evaluatie van het experiment.

Artikel 9
Beëindigen .flexstuderen

1. Deelname aan het experiment flexstuderen wordt door hoofd CSA, per 1 februari van het
betreffende studiejaar, beëindigd als de student hiertoe uiterlijk 31 januari van het
betreffende studiejaar een schriftelijk verzoek indient bij hoofd CSA.
2. Deelname aan het experiment flexstuderen eindigt als de (her-)flexstudent zich het studiejaar
daarop volgend niet aanmeldt als (her- )flexstudent.
3. Deelname aan het experiment flexstuderen kan door hoofd CSA worden beëindigd als de
student niet deelneemt aan de verplichte evaluatie van het experiment.
4. Deelname aan het experiment flexstuderen eindigt in ieder geval op 31 augustus 20235.

Vaststelling en inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van
werking per l mei 2017.

5

en treedt in

Flexstuderen staat voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde open tot en met studiejaar 2020-2021, omdat deze daarna
gesplitst wordt in twee nieuwe opleidingen.
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Bijlage A

Faculteit
FEB

FdR
FMG

FNWI
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Croho

50905
56402
56833
60222
56615
56601
66613
66615
66601
66622
66620
56860
66986

Deelnemende opleiding(en)
Ba Economie en Bedrijfskunde
Ba Fiscale Economie
Ba Econometrie en Operationele Research
Ma Arbeidsrecht
Ba Communicatiewetenschap
Ba Sociologie
Ma Onderwijskunde
Ma Communicatiewetenschap
Ma Sociologie
Ma Planologie
Ma Sociale Geografie
Ba Biologie
Ma Earth Sciences

M.i.v.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Max
2017

70
21
25
15
80
36
9
34
9
10
10
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 25~0 BJ Den Haag

Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Mevrouw prof. dr. G.T.M. ten Dam
Postbus 19268
1000 GG AMSTERDAM

Hoger Onderwijs en
Studiefinanciering
Rljnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rljksoverheld.nl
Contactpersoon
T.D. Bljvank
T +31 6 55 25 99 73
t.d.bijvank@minocw.nl

Datum
Betreft

2 4 HAART 2017
Besluit deelname experiment Flexstuderen

Onn referentie
1165828
Ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht attendeer ik u
erop dat u binnen zes weken
nadat dit besluit aan u bekend is
gemaakt daartegen desgewenst

Geachte mevrouw Ten Dam,

bezwaar kunt maken bij de
minister van Onderwijs, Cuîtuur

Bij brief van 27 februari 2017, met kenmerk 2017cu0298, ontvangen op 28
februari 2017, hebt u een aanvraag ingediend voor deelname aan het experiment
flexstuderen, op basis van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, voor
het laatst gewijzigd op 23 januari 2017. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

en Wetenschap.
U kunt dit doen door een
gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen bij de minister van OCW,

ter attentie van de adviseur

Besluit

bezwaar en beroep OCW, p/a

Ik verleen u toestemming om overeenkomstig uw aanvraag van 28 februari 2017
deel te nemen aan het experiment flexstuderen, dat zal starten op 1 september
2017. Het experiment heeft een looptijd van 6 jaar.

Postbus 20011, 2500 EA Den

Ministerie van BZK, ECOP,
Haag. Ik verzoek u in geval u
bezwaar maakt een afschrift van
dit besluit mee te zenden

Motivering bij het besluit
Met de introductie van het experiment flexstuderen wordt beoogd te onderzoeken
of het mogelijk maken van betalen van wettelijk collegegeld naar rato van de
omvang van het te volgen onderwijs door studenten, leidt tot een toegankelijker
aanbod van het voltijds hoger onderwijs dat beter aansluit bij de behoeften van
studenten. Beoogd wordt voorts te onderzoeken of dat leidt tot meer
tevredenheid van en ontplooiingsmogelijkheden voor studenten en tot minder
uitval. Uw aanvraag ondersteunt dit doel in voldoende mate.
In uw aanvraag geeft u inzicht in de manier waarop het experiment bij de
Universiteit van Amsterdam zal worden vormgegeven. De Centrale studenten
geeft in zijn brief van 22 februari 2017 aan in te stemmen met de deelname.
Waar moet u aan voldoen?
U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op deelname aan het experiment flexstuderen. U bent zelf
verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij nietnaleving.

Pagina 1 van 2

De volgende wet- en regelgeving is in ieder geval van toepassing op uw deelname
aan het experiment:
- Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs;
- Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onze referentie
1165828

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.
Ik wens u veel succes met de uitvoering van het experiment flexstuderen.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Jet Bussemaker
namens deze,
de dir cteur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,
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Besluit
Datum

5 april 2017
Nummer

2017cb0093
Onderwerp

Regeling experiment flexstuderen
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;

gelet op:
• artikel 1.7a, 9.5 en 9.38 van de Wet op hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW);
• hoofdstuk 2a van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs;
• de aanvraag voor deelname aan het experiment flexstuderen d.d. 27 februari 2017, inclusief de
nota van inrichting pilot flexstuderen;
gezien:
• positieve beslissing van de minister van OCW d.d. 24 maart 2017 op de aanvraag tot deelname
flexstuderen;
• de tekst van de Regeling experiment flexstuderen;
• de brief aan de CSR;
BESLUIT:

•

de regeling experiment flexstuderen UvA vast te stellen, welke als bijlage bij het
Inschrijvingsbesluit UvA wordt gevoegd, onder de voorwaarde van positieve advisering van de
CSR;
• voor de deelnemende opleidingen als richtlijn ex 9.5 WHW vast te stellen dat de volgende tekst
in deel B van de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleidingen wordt
opgenomen, onder de voorwaarde van instemming door de CSR:

artikel 1.2a jlexstuderen
De opleiding neemt deel aan het experiment flexstuderen, waarvoor door de minister van OCW
toestemming voor deelname is verleend conform artikel 17k van het besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs. De regeling experiment jlexstuderen UvA, die deel uitmaakt van het
Inschrijvingsbesluit UvA, is hierop van toepassing;
•

de brief aan de CSR vast te stellen.

voorzitter

