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> Over de pilot flexstuderen
1. Wat houdt de pilot flexstuderen in?
De pilot flexstuderen geeft jou de kans om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij
van plan bent te gaan volgen binnen jouw opleiding. Kun je komend studiejaar niet fulltime
studeren door bijvoorbeeld een bestuursjaar of mantelzorg, dan is de pilot interessant voor je.
De pilot flexstuderen start per 1 september 2017 voor een beperkt aantal opleidingen aan de
UvA met een maximum aantal plaatsen van 500 in totaal.
2. Welke opleidingen doen mee met de pilot flexstuderen?
Wordt nog ingevuld
3. Voor wie is de pilot flexstuderen bedoeld?
De pilot flexstuderen is bedoeld voor studenten die nu al staan ingeschreven voor één van de
deelnemende bachelor- of masteropleidingen en het wettelijk collegegeld betalen. Als
bachelorstudent dien je ook een positief Bindend Studie Advies (BSA) of propedeuse te
hebben behaald voor 31 augustus 2017.
4. Kan ik als eerstejaars student ook flexstuderen?
Helaas niet. Flexstuderen mag niet de oriënterende functie van het eerste jaar doorkruisen en
is daarom alleen mogelijk voor studenten die al een jaar hebben gestudeerd en geen negatief
BSA hebben gekregen. Wanneer een opleiding geen BSA geeft, dan dien je tenminste de
propedeuse te hebben behaald.
5. Waarom start de UvA een pilot flexstuderen?
De UvA hoopt met de pilot flexstuderen tegemoet te komen aan de wensen van studenten die
behoefte hebben aan een ander studietempo dan het vaste voltijdscurriculum. Flexstuderen is
voordelig voor studenten die vooraf weten dat zij minder dan 80% van het onderwijs gaan
volgen. Enkel betalen voor het onderwijs dat studenten volgen vergroot de keuzevrijheid van
studenten en stimuleert verdere ontwikkeling.
6. Wat is het verschil tussen flexstuderen en contractonderwijs?
Flexstuderen is bedoeld voor voltijdstudenten die een volledige (door de overheid bekostigde)
voltijdsopleiding willen volgen in hun eigen tempo. De flexstudent volgt in eigen tempo
uiteindelijk wel het hele reguliere voltijdsonderwijs, waarbij het onderwijsaanbod niet wordt
aangepast. Als je niet de intentie hebt om een volledige voltijdsopleiding te gaan volgen en af
te ronden, dan past het contractonderwijs beter bij je omdat je je daar kunt aanmelden voor
slechts enkele vakken.
7. Hoe lang duurt de pilot flexstuderen?
De UvA stelt de pilot flexstuderen in eerste instantie open voor 2 jaar. Daarna volgt een
evaluatie en wordt bepaald of de pilot verlengd wordt met 2 jaar. Ook als de pilot na studiejaar
2018-2019 niet verlengd wordt, houden studenten die zich in het eerste en tweede jaar van de
pilot hebben aangemeld het recht op flexstuderen tot september 2023.
8. Kan ik flexstuderen als ik werk naast mijn opleiding?
Flexstuderen geeft je de kans om minder vakken te doen en te betalen, maar ze worden niet
op andere tijdstippen gegeven. Dat moet dus wel met je werk te combineren zijn.

> Voorwaarden en verplichtingen
9. Welke voorwaarden gelden er voor deelname aan de pilot flexstuderen?
Je moet in ieder geval in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld en je mag geen
negatief Bindend Studie Advies (BSA) hebben. De UvA adviseert je contact op te nemen met
je studieadviseur als je overweegt om je aan te melden voor de pilot flexstuderen.
10. Ik heb mijn BSA nog niet gehaald. Kan ik me wel aanmelden voor de pilot?
Verwacht je voor 31 augustus 2017 een positief BSA te ontvangen? Dan kun je je zeker
aanmelden voor de pilot flexstuderen. Je ontvangt dan een voorlopige bevestiging van je
aanmelding, mits er een plaats beschikbaar is. Zodra je je BSA hebt behaald (uiterlijk voor 31
augustus 2017) ontvang je een definitieve bevestiging van je aanmelding voor de pilot
flexstuderen.
11. Welke verplichtingen gelden er als ik meedoe met de pilot flexstuderen?
Wanneer je deelneemt aan de pilot flexstuderen vraagt de UvA je een aantal keren een
evaluatie in te vullen. Dit is verplicht. De UvA en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap willen graag weten waarom je hebt gekozen voor de pilot flexstuderen en hoe
het bevalt. Vul je de evaluatie niet in, dan moeten we je aanmelding voor flexstuderen voor
het daaropvolgende jaar helaas intrekken.
12. Ik volg 2 opleidingen, kan ik mij voor beide opleidingen aanmelden voor de pilot
flexstuderen?
Ja, dat kan. Wees je er wel van bewust dat regulier studeren voordeliger is wanneer je je
aanmeldt voor vakken waarvan het aantal ECTS opgeteld hoger ligt dan 52.
13. Ik sta momenteel niet ingeschreven bij de UvA. Kan ik meedoen met de pilot
flexstuderen?
Nee, helaas. De pilot flexstuderen staat alleen open voor studenten die momenteel al een
opleiding volgen bij de UvA.

> Collegegeld en studiefinanciering
14. Hoeveel collegegeld betaal ik bij flexstuderen?
Flexstuderen betekent betalen per vak. Het collegegeld voor flexstuderen wordt bepaald
op basis van het aantal studiepunten (ECTS) per vak plus een opslag van 15%. Er geldt
een minimum-collegegeldtarief van 6 ECTS.
15. Wanneer betaal ik collegegeld?
Begin juli 2017 ontvang je een eerste berekening van je collegegeld. Tijdens het
studiejaar wordt je collegegeldtarief 2 maal herrekend op basis van het aantal
studiepunten waarvoor je je hebt aangemeld.
16. Wanneer is het voordelig om te flexstuderen?
Als je weet dat je door nevenactiviteiten of door persoonlijke omstandigheden minder dan het
nominale aantal vakken van plan bent te gaan halen in een jaar, kan flexstuderen interessant
zijn. Vanwege de 15% toeslag is flexstuderen voordeliger wanneer je 52 EC of minder wil
volgen in een jaar. Wil je meer dan 52 EC volgen, dan is het voordeliger om gewoon tegen het
wettelijk collegegeld te studeren. Daarbij moet je, ook als flexstudent, rekening houden met de
maximale termijn waarbinnen je recht houdt op studiefinanciering.
17. Als ik een vak niet haal, moet ik er dan opnieuw voor betalen?
Wanneer je een vak niet haalt zijn de rechten die je hebt op herkansing gelijk als voor
reguliere studenten. Wanneer je het vak ook na de herkansing(en) niet binnen het studiejaar
hebt gehaald, moet je je het volgende studiejaar opnieuw voor het vak aanmelden en dus ook
opnieuw betalen.
18. Wat gebeurt er als ik een vak moet herkansen?
Op de vakken die je als flexstudent volgt is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de
betreffende opleiding van toepassing. Je recht op herkansing is dus hetzelfde als voor
reguliere studenten. Als het vak in het eerste semester valt en de herkansing in het tweede,
mag je die gewoon doen zonder opnieuw te betalen.
19. Wat betekent flexstuderen voor mijn recht op studiefinanciering?
Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering. Dit betekent dat je gewoon
kunt blijven lenen en je studentenreisproduct mag behouden. Let er wel op dat er een
maximum is aan het aantal jaren dat je recht hebt op studiefinanciering (voor de aanvullende
beurs, het studentenreisproduct en voor het lenen) en dat er een diplomatermijn is van 10 jaar
voor het behalen van je diploma. Deze periodes zijn niet langer voor studenten die deelnemen
aan de pilot flexstuderen.
20. Loop ik als flexstudent het risico dat mijn tentamenresultaten komen te vervallen?
Vanaf studiejaar 2017-2018 kunnen tentamenresultaten alleen vervallen indien de stof is
verouderd. Let dus goed op de geldigheidsduur van de vakken die je wil volgen en die je hebt
gevolgd, zeker wanneer je vóór 2017 vakken hebt gevolgd. De geldigheidsduur van vakken
vind je terug in de Onderwijs – en Examenregeling (OER).
21. Kan ik als flexstudent ook een uitwisseling doen in het buitenland?
Wordt nog aangevuld
22. Mag ik ook keuzevakken volgen bij een andere instelling?
Het volgen van keuzevakken aan een andere instelling is normaal gratis, maar brengt voor jou
als deelnemer aan de pilot flexstuderen het risico met zich mee dat je bij moet betalen tot het
volle wettelijke collegegeld. Of dat zo is hangt van het beleid van die andere instelling af.
23. Kan ik nog steeds cum laude of met honours afstuderen?
Doe je mee aan de pilot flexstuderen, dan geldt in beginsel dezelfde cum laude-regeling of de
honoursregeling als voor reguliere studenten. Informeer bij je opleiding voor eventuele
toegestane verlengingen.
24. Heb ik als flexstudent nog steeds recht op een bestuursbeurs uit het profileringsfonds?

Je, aanspraak op extra financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van de UvA
verandert niet als gevolg van je deelname aan de pilot flexstuderen.

> Aanmelden voor de pilot flexstuderen
25. Hoe meld ik mij aan voor de pilot flexstuderen?
Op 8 mei ontvang je een e-mail met daarin het verzoek om je herinschrijving te regelen voor
studiejaar 2017-2018. Dit doe je in Studielink. Daar kun je ook kenbaar maken dat je wilt
deelnemen aan de pilot flexstuderen door het hokje ‘Ik meld me aan voor de pilot
flexstuderen’ aan te vinken. Binnen 24 uur ontvang je bericht of je voorlopig bent geplaatst
voor de pilot flexstuderen.
26. Hoe worden de plaatsen voor flexstuderen toegekend?
Wil je de meeste kans maken om deel te nemen aan de pilot? Wees er dan snel bij en meld je
aan voor 9 mei 00.00 uur. Dan doe je namelijk mee met de loting op 9 mei. Zijn er na deze
dag nog plaatsen beschikbaar? Dan word je aangemeld op volgorde van binnenkomst. Je
kunt je tot uiterlijk 31 mei 2017 aanmelden voor de pilot flexstuderen.
27. Wanneer hoor ik definitief of ik ben toegelaten tot de pilot flexstuderen?
Nadat je je in Studielink hebt aangemeld, ontvang je binnen 24 uur bericht of je (voorlopig)
bent geplaatst voor flexstuderen. Ben je voorlopig toegelaten omdat je je BSA nog niet
hebben ontvangen, dan ontvang je uiterlijk 31 augustus 2017 definitief bericht of je kunt
starten met de pilot.
28. Ik ben niet geplaatst voor de pilot flexstuderen. Wat nu?
Ben je niet geplaatst voor de pilot flexstuderen omdat het maximum aantal plaatsen is bereikt
of je niet aan de voorwaarden voldoet? Dan wordt je verzoek voor flexstuderen automatisch
omgezet in een reguliere inschrijving. Je hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
29. Ik heb me aangemeld voor de pilot flexstuderen, maar wil me terugtrekken. Hoe doe ik
dat?
Neem contact op met de Student Service Desk.
30. Kan ik gemakkelijk stoppen met flexstuderen als ik liever weer regulier verder wil
studeren?
Halverwege het studiejaar is het mogelijk om te stoppen met flexstuderen en over te stappen
naar het volgen van regulier voltijds onderwijs.
31. Ik twijfel of flexstuderen iets voor mij is, bij wie kan ik terecht voor vragen?
Je kunt terecht bij je studieadviseur om te bespreken of flexstuderen iets voor je is.

