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 flexstuderen: het experiment als bedoeld in hoofdstuk 2a van het besluit;
c. flexstudent: de student die, op zijn/haar verzoek door Hoofd CSA, is aangewezen om deel te
nemen aan het experiment flexstuderen;
d. her-flexstudent: 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 1 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 Studielink, 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 1, en
d. het maximum aantal nieuwe flexstudenten, voor de desbetreffende opleiding en voor het
desbetreffende studiejaar bij de UvA 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, bepaald door
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Dit betreft ook studenten die per 1 februari 2017 voor de betreffende opleiding zijn ingeschreven

middel van loting en daarna, voor zover het maximum aantal nieuwe flexstudenten 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 vόόr 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 20172018, 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.
2. Het verzoek als her-flexstudent wordt toegewezen:
a. als de student zich hiervoor tijdig, via Studielink, heeft aangemeld 3, 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 4 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. De (her-)flexstudent is verplicht deel te nemen aan de evaluatie van het experiment.
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Flexstuderen staat voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde open tot en met studiejaar 2020-2021, omdat
deze daarna gesplitst wordt in twee nieuwe opleidingen.
3
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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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 2023 5.

Vaststelling en inwerkingtreding
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 5 april 2017 nr. 2017cb0093
en treedt in werking per 1 mei 2017.
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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 Croho Deelnemende opleiding(en)

M.i.v.

Max 2017

FEB

FdR
FMG

FNWI
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50905
56402
56833
60222
56615
56601
66613
66615
66601
66622
66620

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

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

70
21
25
15
80
36
9
34
9
10
10

56860
66986

Ba Biologie
Ma Earth Sciences

2017
2017

21
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