
Flexstuderen – FAQ voor studenten 

 

1. Wat is flexstuderen? 

Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de 

mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij van plan bent te gaan 

volgen.  

Normaliter betaal je voor een volledig studiejaar. Het experiment is interessant voor jou 

als je vanwege bijvoorbeeld een bestuursjaar of zorgtaken (tijdelijk) minder vakken kunt 

of wilt volgen. Het flexstuderen biedt je de mogelijkheid om zelf het tempo van je studie 

te bepalen, zonder dat jij daar financieel nadeel aan ondervindt. Flexstuderen is in eerste 

instantie een kleinschalig experiment aan een beperkt aantal instellingen. Het streven is 

dat het experiment start per 1 september 2017.  

 

2. Voor wie is flexstuderen bedoeld? 

Flexstuderen is uitsluitend bedoeld voor studenten die zich voor een voltijdstudie 

inschrijven en die in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeldtarief, en die 

vanwege andere taken minder vakken willen of kunnen volgen. Wanneer je tijdens je 

bachelor of AD-programma wilt flexstuderen, dan kan dat alleen als je al een jaar hebt 

gestudeerd en geen negatief bindend studieadvies (BSA) hebt gekregen. Wanneer de 

opleiding geen BSA geeft, dan geldt dat je minimaal de propedeuse moet hebben 

afgerond. Voor masterstudenten gelden geen aanvullende eisen, afgezien van de vereiste 

aanspraak op wettelijk collegegeld. Deelnemende instellingen hebben de vrijheid om 

binnen hun experiment ook andere voorwaarden te stellen. Informeer bij jouw instelling 

naar de nadere voorwaarden.   

 

3. Welke instellingen doen mee aan het experiment flexstuderen? 

Hogescholen en universiteiten kunnen uiterlijk tot 1 maart 2017 bij het ministerie van 

OCW een verzoek indienen om mee te doen aan het experiment flexstuderen. De 

minister bepaalt welke instellingen mee mogen doen. Informeer bij jouw instelling of 

deze mee doet aan het experiment flexstuderen! 

 

4. Wat is het verschil tussen een contractstudent en een flexstudent? 

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 inschrijven voor slechts enkele vakken 

 

5. Wat betekent flexstuderen voor mijn recht op studiefinanciering? 

Flexstuderen verandert niets aan je recht op studiefinanciering. Dit betekent dat je als 

flexstudent gewoon kunt blijven lenen en je studentenreisproduct mag behouden. Let er 
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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 flexstuderen.  

 

6. Hoe lang mag je over je studie doen als flexstudent? 

In principe zo lang je zelf wil. Houd wel rekening met de geldigheidsduur van je resultaten 

en met het feit dat de maximale periodes die horen bij de studiefinanciering niet langer 

zijn dan voor reguliere studenten (zie vraag 5). 

Je kunt niet per definitie je hele studie lang flexstuderen. Zie hiervoor het antwoord op 

vraag 10. 

 

7. Hoe kom ik in aanmerking voor flexstuderen? 

De instelling mag bepalen binnen welke opleidingen flexstuderen mogelijk is en op basis 

van welke objectieve criteria studenten in aanmerking komen voor het flexstuderen en. 

Per instelling mogen er jaarlijks niet meer nieuwe studenten worden toegelaten tot het 

experiment dan 10% van de volledige populatie voltijdsstudenten in het daaraan 

voorafgaande studiejaar, met een maximum van 1.000. Je moet in ieder geval in 

aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld en je mag geen negatief BSA hebben 

gekregen. Informeer bij je instelling of je voldoet aan de eisen! 

 

8. 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 (zie vraag 2).  

 

9. Hoeveel collegegeld moet je betalen als flexstudent? 

Als flexstudent betaal je per studiepunt, dus het wettelijk collegegeld gedeeld door 60, 

maal het aantal studiepunten dat je van plan bent te halen. Bovenop dit bedrag komt een 

toeslag van 15%, vanwege de extra lasten voor de instelling die aan deze wijze van 

collegegeldheffing verbonden zijn. Je krijgt geen geld terug als je het vak niet haalt of niet 

afmaakt. 

 

10. Kun je meerdere jaren achter elkaar flexstuderen? 

Dit hangt af van de voorwaarden die de instelling stelt aan flexstuderen. Je kunt als 

flexstudent blijven flexstuderen voor de door de instelling vastgestelde duur. Zolang 

flexstuderen een experiment is, mag dit nooit langer dan voor de duur van het 

experiment (in totaal 6 jaar vanaf september 2017). Als je in het vierde jaar van het 

experiment zou beginnen met flexstuderen, dan mag het dus nog maar drie jaar. 

Informeer bij je instelling naar de voorwaarden! 
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11. Loop ik als flexstudent het risico dat mijn tentamenresultaten komen te vervallen? 

Vanaf 2017 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. 

 

12. 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 (zie vraag 9) is flexstuderen voordelig 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.  

 

13. Wat 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. 

 

14. 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 volgend jaar opnieuw voor het vak inschrijven en dus 

ook opnieuw betalen. 

 

15. Mag ik ook keuzevakken volgen als flexstudent? 

Als flexstudent kun je alleen vakken volgen waarvoor je je hebt aangemeld en waarvoor 

je hebt betaald. De instelling bepaalt of het keuzevak in aanmerking komt voor 

flexstuderen. Informeer bij jouw instelling naar de nadere voorwaarden! 

 

16. Kan ik nog steeds cum laude of met honours afstuderen? 

Dit hangt af van de cum laude-regeling of de honoursregeling op jouw opleiding. 

Informeer bij je opleiding naar de regeling op jouw opleiding. 

 

17. Heb ik als flexstudent nog steeds recht op een bestuursbeurs uit het profileringsfonds? 

De instelling kan bepalen dat je als flexstudent geen aanspraak kunt maken op extra 

financiële ondersteuning als die ondersteuning in verband met je deelname aan het 

experiment flexstuderen niet nodig is. Informeer bij je instelling of dit het geval is.  

 

18. Hoe kan ik mij inschrijven als flexstudent? 

Je dient je eerst als voltijdstudent in te schrijven voor een opleiding. Tijdens het 

inschrijfproces in Studielink kun je aangeven of je als flexstudent wilt studeren. De 

instelling stelt vast hoeveel studenten er maximaal per jaar mogen flexstuderen en 



02-03-2017 

3 

 

bepaalt uiteindelijk of je wordt toegelaten. Informeer bij je instelling naar de procedure 

om je in te schrijven als flexstudent.  

 

19. Kan ik flexstuderen als ik werk naast mijn opleiding? 

De instelling bepaalt op basis van door hen vastgelegde objectieve criteria welke 

studenten in aanmerking komen voor flexstuderen. Het is aan de instelling om te bepalen 

voor welke doelgroep(en) zij flexstuderen mogelijk maken (zie ook het antwoord op vraag 

2). 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. 

 

20. Kan ik gemakkelijk stoppen met flexstuderen als ik liever weer regulier verder wil 

studeren? 

De instelling die deelneemt aan het experiment flexstuderen is verplicht om te zorgen dat 

een student kan overstappen van deelname aan het experiment flexstuderen naar het 

volgen van regulier voltijds hoger onderwijs. Informeer bij je instelling op welke 

momenten deze overstap mogelijk is.  
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Flexstuderen – Belangrijke informatie voor de medezeggenschap 

 

Beste medezeggenschappers, 

 

Hieronder vinden jullie een overzicht met de belangrijkste informatie met betrekking tot 

flexstuderen. Deze informatie dient in acht te worden genomen bij het vormgeving van 

het experiment flexstuderen.  

 

• Het doel achter het experiment flexstuderen 

• Het doel achter het experiment is om studenten die daar zelf behoefte aan 

hebben, meer de eigen regie te geven over hun studietempo. Zo ontstaat er 

meer ruimte voor keuzevrijheid en zelfontplooiing. Door het flexstuderen 

worden studenten beter in staat gesteld gebruik te maken van de 

ontwikkelingsmogelijkheden die nevenactiviteiten hen bieden. Daarnaast 

moet het experiment het onderwijs toegankelijker maken, omdat studenten 

met bijvoorbeeld zorgtaken er voor kunnen kiezen om tegen een lager een 

tarief (tijdelijk) minder vakken te volgen. Het experiment kan er toe leiden dat 

studenten minder snel geneigd zijn (tijdelijk) te stoppen met studeren (het 

effect op uitval wordt onderzocht gedurende het experiment).  

 

• Kaders voor het experiment nav de AMVB 

• Het experiment heeft een duur van zes jaar: van 1 september 2017 tot 1 

september 2023. Vanaf het studiejaar 2021-2022 zullen studenten niet meer 

voor het eerst kunnen deelnemen aan het experiment flexstuderen, maar wie 

al deelneemt mag dat tot en met 2022-2023 blijven doen. 

• Aan het experiment kunnen uitsluitend studenten deelnemen die het 

volledige wettelijk collegegeld verschuldigd zijn zoals bedoeld in artikel 7.45a 

van de WHW.  

• Verder kunnen studenten, wanneer zij ingeschreven staan voor een 

bacheloropleiding, alleen deelnemen wanneer zij van de opleiding geen 

negatief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen (of indien zij het 

propedeutisch examen hebben behaald als er geen BSA wordt afgegeven). 

Voor studenten in masteropleidingen stelt de AMvB geen nadere 

voorwaarden.  

• Flexstudenten volgen vakken uit het reguliere voltijdsprogramma voor een 

bachelor- of masteropleiding dan wel een Ad-programma, gericht op het 

behalen van een diploma. Deelnemende instellingen passen hun 

onderwijsaanbod niet aan voor flexstuderen. 

• Het collegegeldtarief voor een flexstudent bedraagt voor onderwijs met een 

studielast van één studiepunt, het bedrag van het wettelijk collegegeld 

(geldend voor dat studiejaar), gedeeld door 60 en vermeerderd met 15%.  

• Per instelling mogen er jaarlijks niet meer nieuwe studenten worden 

toegelaten tot het experiment dan 10% van de volledige populatie 

voltijdsstudenten in het daaraan voorafgaande studiejaar, met een maximum 

van 1.000. De instelling is daarbinnen vrij een eigen (lager) maximum te 

hanteren. 

• Deelname aan het experiment vereist toestemming van de minister van OCW. 

Instellingen kunnen hiervoor tot 1 maart 2017 een aanvraag indienen bij de 

minister. Het is de bedoeling dat het experiment een beperkte schaal heeft. 
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Gedacht wordt aan drie hogescholen en drie universiteiten. De minister 

bepaalt welke instellingen mee mogen doen. 

• De student die deelneemt aan het experiment flexstuderen, dient van de 

instelling gedurende het studiejaar de mogelijkheid te krijgen alsnog te kiezen 

voor het volgen van voltijdsonderwijs tegen het wettelijk collegegeldtarief. In 

dat gevalt betaalt de student het resterende deel van het wettelijk collegegeld 

naar rato van de omvang van het resterende deel van het desbetreffende 

studiejaar. In een studiejaar betaalt een student nooit meer dan het bedrag 

van het wettelijk collegegeld, vermeerderd met 15%.  

 

• Vrijheid voor de instelling met betrekking tot het experiment 

• Met in achtneming van bovenstaande randvoorwaarden mag de instelling het 

experiment naar eigen inzicht inrichten. Het gaat om (bijvoorbeeld) de 

volgende onderdelen: 

• (objectieve) selectiecriteria + aantal flexstudenten dat kan deelnemen 

(mits dat er niet meer zijn dan het bovengenoemde maximum) 

• Welke studenten in aanmerking (kunnen) komen voor het 

flexstuderen (met in achtneming van de randvoorwaarden) 

• Welke opleidingen mee doen aan het experiment 

• Profileringsfonds: het bestuur van een instelling kan in verband met 

de uitvoering van het experiment flexstuderen afwijken van de 

verplichting jegens een deelnemende student tot het bieden van 

financiële ondersteuning, indien die ondersteuning in verband met de 

deelname van de student aan het experiment niet nodig is 

• De duur van flexstuderen; de instelling kan bijvoorbeeld bepalen of 

een flexstudent het volgende jaar opnieuw in aanmerking komt voor 

flexstuderen. 

 

• Adviesrecht/Instemmingsrecht voor medezeggenschap 

• De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de deelname aan het 

experiment. Aangezien het besluit tot deelname plaatsvindt op 

instellingsniveau, ligt het voor de hand om het instemmingsrecht te verlenen 

aan de centrale medezeggenschapsorganen (de universiteitsraad dan wel 

studentenraad op universiteiten, en de medezeggenschapsraad dan wel 

studentenraad op hogescholen).  

• Daarnaast heeft de medezeggenschap adviesrecht op de inrichting van het 

experiment. De instelling kan zelf bepalen of deze inrichting op centraal 

niveau of decentraal niveau (facultair- of opleidingsniveau) plaats vindt. Het 

adviesrecht wordt verleend aan het medezeggenschapsorgaan op het 

betreffende niveau.  

 

• Hoe verhoudt flexstuderen zich tot het profileringsfonds? 

• Zoals hierboven ook al genoemd, kan de instelling in verband met het 

experiment flexstuderen afwijken van de verplichting jegens een 

deelnemende student tot het bieden van financiële ondersteuning, indien 

deze ondersteuning in verband met de deelname van de student aan het 

experiment niet nodig is. Dit betekent dat een instelling kan besluiten dat een 

flexstudent geen of minder aanspraak kan maken op een beurs uit het 

profileringsfonds. De centrale medezeggenschap heeft echter ook 
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instemmingsrecht op het profileringsfonds, dus deze afweging dient hoe dan 

ook in overleg met de medezeggenschap te worden gemaakt.  

 

• Wat zijn de kosten voor de instelling bij deelname aan experiment? 

• De instelling zal mogelijkerwijs kosten maken voor de invoering van het 

experiment en het aanleveren van de benodigde informatie voor de evaluatie 

van het experiment. Studenten betalen een opslag van 15% op het 

collegegeld. De verwachting is dat uit deze opslag de extra lasten gedekt 

kunnen worden. In de evaluatie zal ook worden onderzocht wat het effect is 

van het experiment op de kosten en opbrengsten van de opleiding c.q. 

instelling. Een tussenevaluatie zal plaats vinden in 2018-2019 en ook daar 

wordt gekeken naar de financiële consequenties van het experiment. Als 

daartoe aanleiding bestaat, kan het experiment met ingang van studiejaar 

2019-2020 tussentijds worden beëindigd door de minister van OCW.  

 

• Wat gebeurt er na het experiment? 

• Als uit de evaluatie blijkt dat het experiment succesvol is, zal worden bezien 

of, en zo ja hoe, flexstuderen structureel kan worden ingebed in de wet gelet 

op de meerwaarde voor alle betrokken partijen. Uiteraard wordt dit bezien in 

samenhang met de andere ontwikkelingen in het kader van een flexibeler 

hoger onderwijs, zoals het experiment vraagfinanciering, de pilots 

flexibilisering en de ontwikkelingen in het kader van open en online 

onderwijs.  

 

• Hoe wordt het experiment geëvalueerd?  

• Het ministerie van OCW geeft opdracht aan een onderzoeksbureau om de 

evaluatie uit te voeren. Er zal door OCW ook een begeleidingscommissie 

worden ingesteld, waarin onder andere deelnemende instellingen en 

studentenorganisaties zitting hebben. De begeleidingscommissie houdt zicht 

op de evaluatie en draagt eraan bij dat de juiste informatie wordt opgehaald. 

Het experiment zal in ieder geval op de volgende criteria worden geëvalueerd: 

• De toegankelijkheid van het onderwijs 

• De aansluiting bij de behoeften van studenten 

• (meer) tevredenheid van studenten 

• Ontplooiingsmogelijkheden voor studenten 

• Minder uitval 

• De praktische uitvoerbaarheid (voor instellingen) en de financiële 

haalbaarheid 

 

• Verandert er iets aan de bekostiging? 

• De bekostigingssystematiek wordt voor het experiment niet aangepast. De 

flexstudent wordt gedurende het experiment bekostigd als voltijdsstudent.  

 


