
 

 

 

Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Hartelijk bedankt voor het adviesverzoek voor de regeling experiment flexstuderen UvA 2021-
2022. Bij dezen stuurt de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) een positief advies op de 
regeling. 
 
De CSR wil graag de algemene opmerking maken dat we erg optimistisch zijn over het 
experiment flexstuderen, en de positieve feedback die we ontvangen van studenten over de 
mogelijkheid om gebruik te maken van flexstuderen. Binnen het huidige leenstelsel is het erg 
wenselijk voor studenten om gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
 
De CSR is tevreden dat de verwachte extra administratieve werkdruk in de praktijk juist 
meevalt. Daarnaast draagt het experiment flexstuderen bij aan de toegankelijkheid van en de 
studeerbaarheid op de universiteit. Een verruiming van het experiment versoepelt tevens de 
transitie na 2023 als flexstuderen (naar verwachting) in de wet verankerd wordt. 
 
Wat betreft de inhoud van de regeling, hebben we een aantal punten die we graag op wilden 
brengen. 
 
Ten eerste, staat onder het kopje vaststelling en inwerkingtreding dat de regeling in werking 
treedt per 1 maart 2021, terwijl wij het adviesverzoek daarna hebben ontvangen. Dit lijkt niet te 
kloppen, studenten kunnen zich hier immers niet op beroepen voordat de regeling is 
gepubliceerd, wat pas plaatsvindt nadat de termijn voor het adviesrecht is verstreken.  
 
Ten tweede, valt het ons op dat de aanmeldperiode voor de studenten erg kort is. Graag zouden 
wij zien dat, na het verstrijken van de algemene aanmeldingsdeadline van een studie, de 
studenten wat ruimer de tijd krijgen om zich aan te melden voor flexstuderen. Daarnaast is het 
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voor ons essentieel dat de studenten die de mogelijkheid hebben om aan het experiment mee te 
doen hier actief van op de hoogte worden gebracht. Bijvoorbeeld middels een email. 
 
De CSR hoopt na afloop van het experiment flexstuderen dit te kunnen evalueren, en verder te 
kijken naar de implementatie van flexstuderen in de verschillende opleidingen.  

 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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