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Wat is flexstuderen? 
Bij de UvA kunnen studenten van sommige opleidingen 
sinds september 2017 kiezen voor flexstuderen. Zij betalen 
alleen collegegeld voor de vakken die ze volgen in plaats 
van voor een ‘vol’ studiejaar. Het gaat om een proef van 
vier jaar met maximaal 1.000 plekken per jaar. In 2017-2018 
deden circa 210 studenten mee en voor 2018-2019 hebben 
zich ruim 350 studenten aangemeld.

Waarom deze proef? 
De UvA doet mee aan deze pilot van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die gestart is 
om tegemoet te komen aan de wensen van studenten die 
niet fulltime kunnen of willen studeren. Het initiatief komt 
van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en 
PvdA. De proef is een kans om te onderzoeken wat er 
gebeurt als studenten meer regie krijgen over het tempo van 
hun studie, zodat het beter aansluit bij hun individuele 
behoeften en ambities. Behalve de UvA doen ook de 
Tilburg University, de Hogeschool Windesheim en de 
Hogeschool Utrecht mee aan de pilot.

Voor wie is flexstuderen bedoeld?
Het is vooral interessant voor studenten die vooraf al weten 
dat ze niet alle vakken van de opleiding kunnen of willen 
volgen. Denk aan studenten die een stage in het buitenland 
gaan doen, een eigen onderneming starten, een 
bestuursfunctie bij een studievereniging hebben, een 
functiebeperking hebben of mantelzorger zijn.  

Welke opleidingen doen mee? 
In het studiejaar 2018-2019 kunnen studenten van de 
volgende bacheloropleidingen meedoen met de pilot 
flexstuderen, mits zij zijn toegelaten tot het tweede jaar van 
hun opleiding:
• Economie en Bedrijfskunde (Nederlands- en 

Engelstalig)
• Fiscale Economie (Nederlands)
• Econometrie en Operationele Research (Nederlands en 

Engels)
• Communicatiewetenschap (Nederlands en Engels)
• Sociologie (Nederlands)
• Biologie (Nederlands)
• Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 

(Nederlands)

Voor de masters gaat het om de opleidingen:
• Arbeidsrecht (Nederlands)
• Onderwijswetenschappen (Nederlands)
• Communication Science (Engels)
• Sociology (Engels)
• Urban and Regional Planning (Engels)
• Human Geography (Engels)
• Earth Sciences (Engels)
• Cultural and Social Anthropology (Engels)

Hoe lang duurt de pilot flexstuderen? 
Studenten kunnen gedurende vier jaar instromen (tot en 
met studiejaar 2020-2021). Wie eenmaal flexstudeert kan 
dat tot en met 2022-2023 blijven doen, uitgezonderd de 
opleiding Economie en Bedrijfskunde (tot 2021).
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Wat zijn de toelatingseisen? 
De voornaamste toelatingseisen voor deelname aan de pilot 
zijn:
• Voor bachelorstudenten: toegelaten zijn tot het tweede 

jaar;
• Recht hebben op wettelijk collegegeld (dus niet het 

instellingstarief, ook niet als dat gelijk is aan het wettelijk 
tarief);

• Gekozen opleiding doet mee aan de pilot en maximum 
aantal deelnemers is nog niet bereikt.

Wat kost flexstuderen? 
Het collegegeld wordt bepaald op basis van het aantal 
studiepunten (EC) per vak, plus een opslag van 15%. Per 
studiepunt betalen studenten € 39,48. Er geldt een 
minimum-collegegeldtarief van 6 studiepunten (EC), dus € 
236,88.

De aanmelding verloopt via Studielink, tot en met 31 mei. 
Als de opleiding waarvoor de student zich wil aanmelden, 
meedoet met flexstuderen stelt Studielink de vraag of de 
student wil flexstuderen. Hoewel het de keuze van de 
student is, geldt het dringend advies om eerst met de 
opleiding of studieadviseur te overleggen of het geschikt is 
voor zijn of haar situatie. Het aantal plekken per opleiding 
is beperkt. Bij te grote belangstelling voor een opleiding of 
in totaal vindt loting plaats op de eerste dag dat de 
herinschrijving in Studielink is opengesteld. Daarna geldt 
het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Welke rechten heeft een flexstudent?
Flexstudenten hebben bijna dezelfde rechten als een 
gewone student, inclusief alle herkansingen binnen het 
collegejaar, het recht op studiefinanciering en het beroep op 
het profileringsfonds. In het tweede semester kunnen 
studenten desgewenst terug overstappen naar ‘gewoon’ 
collegegeld.

Er zijn echter enkele zaken waarop de flexstudent geen 
recht heeft. Flexstudenten mogen geen andere vakken 
volgen dan die waarvoor ze hebben betaald. Ze kunnen 
geen restitutie van betaald collegegeld krijgen na de start 
van het semester (behalve onder de normale 
hardheidsclausule). Ook kunnen zij niet vanwege het eigen 
studietempo een verzoek indienen voor dispensatie van de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER-bepalingen).


