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Flexstuderen



Flexstuderen aan de 
UvA
Flexstuderen (betalen per studiepunt) is een lang gekoesterde 
wens van de politiek om studenten tegemoet te komen die lan-
ger over hun studie doen, zoals topsporters en studenten met 
een functiebeperking. De UvA experimenteert op kleine schaal 
al enkele jaren met flexstuderen, en staat nu voor de vraag of 
flexstuderen aan de UvA toekomst heeft en zo ja, in welke vorm 
dan? Na de zomer worden daar gesprekken over georganiseerd, 
waar het UniversiteitsForum op 16 mei vast een eerste aanzet 
toe heeft gedaan.

Als inleidend gastspreker was Peter van Baalen aanwezig, 
hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en 
voorzitter van de werkgroep flexstuderen. De werkgroep coör-
dineert sinds 2017 de pilot flexstuderen aan de UvA. De pilot 
kwam voort uit de wens van de politiek om studeren op een la-
ger pitje (bijvoorbeeld voor topsporters) makkelijker te maken. 
Een kleine groep studenten van enkele Bachelor (eerste jaar 
uitgezonderd) en Masteropleidingen maakt dus momenteel al 
gebruik van de mogelijkheid om per studiepunt te betalen. De 
pilot is recent geëvalueerd, vooral om te onderzoeken hoe het 
zit met de praktische uitvoerbaarheid en de kosten. De regeling 
wordt vooral gebruikt door studenten met studievertraging in 
de laatste fase van hun opleiding, die door de regeling niet voor 
een volledig studiejaar hoeven te betalen als ze slechts één of 
twee vakken hoeven in te halen. Vanwege de financiële voor-
delen is het de verwachting dat een groot aantal studenten van 
de regeling gebruik zou maken als meer opleidingen meededen 
en de bekendheid van de regeling groter was. Of opschalen ook 
daadwerkelijk wenselijk is, wordt na de zomer uitgebreid bin-
nen de UvA besproken. Wat wel al duidelijk is, is dat de moge-
lijkheden voor opschalen begrenst worden door de kosten, die 
bij grootschalige toepassing gemakkelijk te groot zouden kun-
nen worden (vanwege misgelopen collegegeld en administra-
tiekosten). Van de pilot kunnen we veel leger op het praktische 
vlak, maar de meer fundamentele vragen moeten nog uitge-
breider in de UvA besproken worden. Het UniversiteitsForum 
heeft daar vast een eerste aanzet toe gedaan.

Prof. dr. Peter van Baalen



Deelvragen

Na de inleiding door de drie gastsprekers zijn de leden en an-
dere aanwezigen in groepen aan het werk gegaan met de onder-
staande vier deelvragen. De uitkomsten van die groepsdiscus-
sies leest u in dit verslag.

1
Stelling: ongeacht de nadelen van flexstuderen, is het 
het beste antwoord op de groeiende druk op studenten 
(vanuit onder andere het leenstelsel, de arbeidsmarkt en 
de woningmarkt).

2
Stelling: flexstuderen draagt bij aan de ‘commercialise-
ring’ van onderwijs, met studenten als klanten en on-
derwijs als product (en daarom moeten we het niet fa-
ciliteren).

3
Stelling: flexstuderen is slecht voor de cohesie en con-
tinuïteit in onderwijscurricula (en daarom moeten we 
het niet faciliteren).

4
Vraag: als we flexstuderen willen uitbreiden, welk van 
de vier scenario’s van Berenschot zou dan de voorkeur 
hebben, en waarom? Zijn er nog andere scenario’s 
denkbaar/wenselijk?



De instelling mag zelf studenten selecteren die in aanmerking komen 
voor flexstuderen. Bijvoorbeeld studenten met een onderneming, 
een topsportcarrière of die tijd (moeten) steken in een bestuursjaar 
of mantelzorg. De instelling bepaalt welke studenten en bij welke op-
leidingen flexstuderen mogelijk wordt. De verwachting is dat een re-
latief laag aantal studenten zal flexstuderen. We gaan in onze analyse 
uit van 3% van alle studenten van een instelling.

Scenario 1 - Selectie door instelling

De student mag zelf bepalen of en wanneer hij/zij wil flexstuderen 
in de masterfase en/of in een deeltijdopleiding. De verwachting is 
dat een deel van deze studenten gaat flexstuderen en de master en 
deeltijdopleidingen eventueel aantrekkelijk worden voor een nieuwe 
doelgroep. In totaal betreft dat echter toch een relatief laag aantal stu-
denten. We gaan in onze analyse uit van 10% van alle studenten van 
een instelling.

Scenario 2 - Recht van de student, 
alleen bij specifiek opleidingstype

De student bepaalt zelf of en wanneer hij/zij wil flexstuderen. Flexstu-
deren is daarmee altijd mogelijk. De verwachting is dat een middel-
hoog aantal studenten zal flexstuderen. We gaan in onze analyse uit 
van 30% van alle studenten van een instelling.

Scenario 3 - Recht van de student, 
bij alle opleidingen.

Flexstuderen wordt de norm voor alle studenten. Het huidige studie-
systeem wordt vervangen door een flexstudiesysteem. Flexstuderen 
geldt dus voor 100% van de studenten van instellingen.

Scenario 4 - Flexstuderen voor iedereen

Scenario’s van Berenschot
‘Flexstuderen’ kan verschillende dingen betekenen. Om de discussie 
in het UniversiteitsForum te structureren wordt soms verwezen naar 
de onderstaande vier scenario’s die door Berenschot onderzocht zijn 
als verschillende richtingen waarin Flexstuderen zich eventueel zou 
kunnen ontwikkelen. De fragmenten komen uit dit rapport:

Berkhout, B., De Zwart, S., Das, L. en Van den Berg, T. (2021). “Een 
scenarioanalyse op financiële en uitvoeringseffecten flexibele deel-
name in het hoger onderwijs: Eindrapport”, Berenschot, 11 februari 
2021.



Stelling: ongeacht de nadelen van 
flexstuderen, is het het beste ant-
woord op de groeiende druk op 
studenten (vanuit onder andere het 
leenstelsel, de arbeidsmarkt en de 
woningmarkt).

1

De stelling is op twee verschillende manieren op het Univer-
siteitsForum behandeld. Allereerst is er de vraag of flexstude-
ren een oplossing kan bieden voor de problemen in de stelling. 
Voor twee verschillende groepen is het goed voorstelbaar dat 
flexstuderen druk kan verlichten. De studenten die momenteel 
studeren, maar door het leenstelsel bijvoorbeeld veel moeten 
werken krijgen via flexstuderen de optie om op een lager pitje 
te studeren en daarmee geld te besparen (of om de kosten uit te 
smeren over een langere periode). Daarnaast is er een groep po-
tentiële studetenten die vanwege de genoemde problematische 
omstandigheden afziet van studeren aan de universiteit. Ook 
voor hen zou flexstuderen een uitweg zijn, omdat het mogelijk 
de drempel genoeg verlaagt voor hen om toch te gaan studeren. 
Het volledige collegegeld voegt een financiële druk toe aan de 
al bestaande prestatiedruk om binnen korte tijd een studie af 
te ronden. Flexstuderen zou die druk enigszins kunnen laten 
afnemen. Die financiële druk is al helemaal groot voor studen-
ten die het instellingscollegegeld betalen, zoals studenten van 
buiten de EU. De financiële druk die flexstuderen behoort te 
verlichten is het grootst bij de studenten die het hoogste colle-
gegeld betalen, maar de studenten die het instellingscollegegeld 
betalen zijn tot nu toe altijd uitgesloten geweest van de pilot 
flexstuderen. De oproep van het UniversiteitsForum is om dit 
punt nadrukkelijk terug te laten komen in de gesprekken over 
de toekomst van flexstuderen aan de UvA die na de zomer van 
start gaan. Is er voldoende reden om deze groep uit te sluiten?

De tweede vraag die is behandeld is of het überhaupt aan de 
UvA is om de problematiek die in de stelling wordt genoemd 
aan te pakken. Waar we vooral voor moeten waken is dat we niet 
onherstelbare veranderingen doorvoeren als symptoonbestrei-
ding, terwijl eigenlijk de onderliggende problemen aangepakt 
zouden moeten worden. Den Haag laat helaas op zich wachten, 
maar dat betekent niet dat het aan ons is om problemen op te 
lossen die eigenlijk bij de overheid liggen. We kunnen - waar 
nodig - verlichting bieden, maar moeten daarvoor niet teveel 
opofferen. Of het uitbreiden van flexstuderen zou neerkomen 
op een opoffering is een vraag die is behandeld door groepje 3. 



Stelling: flexstuderen draagt bij aan 
de ‘commercialisering’ van onder-
wijs, met studenten als klanten en 
onderwijs als product (en daarom 
moeten we het niet faciliteren).

2

Voor de discussie rond flexstuderen is het belangrijk specifiek 
te zijn in waar we het over hebben. Een volledige vervanging 
van het oude systeem door een systeem waarbij je betaalt per 
studiepunt is niet aan de orde. Het gaat om een gedeelte van 
de studenten, waarbij de vraag dus is welk deel dat precies zou 
moeten zijn. Als het om een betrekkelijk kleine groep studenten 
gaat, zoals momenteel, maar ook na beperkte uitbreiding zoals 
in scenario 1 en 2 (Berenschot) dan kunnen we flexstuderen be-
ter begrijpen als een toevoeging en niet als iets wat ergens van 
ten koste zou gaan. Daarnaast is het goed om ons af te vragen 
waar het ongemak precies zit wanneer we het over ‘commer-
cialisering’ hebben. In de discussie in het UniversiteitsForum 
werd duidelijk dat er niet zozeer een principieel bezwaar is, 
maar eerder een bezwaar op grond van wat flexstuderen zou 
kunnen veranderen aan de relatie tussen student en universi-
teit. De verschillen tussen flexstuderen en ‘gewoon’ studeren 
zijn namelijk groter dan alleen financieel. Als flexstudent ga je 
een ander soort relatie aan met de universiteit, een met moge-
lijk meer afstand en een meer transactionele aard. Aan de UvA 
waarderen we de academische gemeenschap en maken we ons 
soms zorgen over het ogenschijnlijk toenemend aantal studen-
ten dat alleen naar de universiteit komt voor het volgen van het 
onderwijs en verder geen aansluiting zoekt met die academi-
sche gemeenschap. Tegelijk moeten we ook erkennen en res-
pecteren dat er veel (potentiële) studenten zijn die met goede 
redenen niet op zoek zijn naar die gemeenschap. De vraag is 
of we beide vormen van studeren willen faciliteren of dat we 
sterk willen sturen op de – wat ons betreft – beste vorm. En 
als we dan kiezen voor verschillende vormen, een zogeheten 
‘multiversiteit’ in plaats van universiteit, dan is de vraag hoe we 
ervoor waken dat de ene vorm de andere niet verdringt. Het is 
goed voorstelbaar dat als teveel studenten kiezen voor vrijblij-
vendere, afstandelijkere vorm dat dat afbreuk doet aan de mo-
gelijkheden voor de andere studenten om wel die ‘volwaardige’ 
gemeenschap te vormen. Uiteindelijk is dat dus een zoektocht 
naar de juiste balans.



Stelling: flexstuderen is slecht voor 
de cohesie en continuïteit in onder-
wijscurricula (en daarom moeten we 
het niet faciliteren).

3

Het antwoord op de stelling is sterk afhankelijk van de manier 
waarop we flexstuderen precies vormgeven. Flexstuderen komt 
hoe dan ook op ons af als we kijken naar hoe Den Haag er-
mee aan de slag gaat. De vraag is dus hoe we kunnen profiteren 
van de voordelen van flexstuderen (bijvoorbeeld wat betreft de 
mentale belasting van studenten door financiën en studiedruk) 
zonder dat flexstuderen een negatieve invloed heeft op de kwa-
liteit van onderwijscurricula. Het is makkelijker om vrijheid 
te introduceren dan om deze later weer weg te nemen, dus we 
moeten goed nadenken over deze vraag. In de vorige groep is 
uitgebreid besproken hoe flexstuderen de relatie met de uni-
versiteit en de academische gemeenschap mogelijk afstandelij-
ker zou kunnen maken. Daar sluit deze groep zich bij aan en 
benadrukt dat dat een reden is om de groep flexstudenten niet 
te groot te maken. Er moeten in elke werkgroep genoeg ‘vaste’ 
studenten zitten om voor cohesie te kunnen zorgen. Om die 
cohesie echt van de grond te laten komen helpt het als er deels 
met vaste groepen wordt gewerkt, die hetzelfde blijven bij ver-
schillende vakken. Daar wordt op dit moment al mee gewerkt 
in het eerste jaar van veel opleidingen. Een uitbreiding van 
flexstuderen zou niet ten koste moeten gaan van die continuï-
teit, die we niet alleen wenselijk vinden in het eerste jaar maar 
ook het liefst in de latere jaren terugzien. Naast continuïteit en 
cohesie qua groepssamenstelling hechten we waarde aan een 
goed doordacht curriculum waarin vakken op elkaar aanslui-
ten en gezamenlijk bijdragen aan de gewenste academische 
vorming. We moeten waken voor de ‘uitholling’ van curricula, 
waarbij vakken niet meer elkaar opvolgen met een steeds hoger 
wordend niveau. Dan zouden we naar een snoepwinkelmodel 
gaan waarbij bijna alle vakken in elke volgorde gevolgd moeten 
kunnen worden en daarmee noodzakelijk op hetzelfde basis-
niveau worden gegeven. Dat voorkom je door vast te houden 
aan toelatingseisen gebaseerd op voorgaande vakken. Die eisen 
moeten we behouden en waar nodig zelfs uitbreiden, ook als 
dat ten koste gaat van de flexibiliteit voor de student. 



Vraag: als we flexstuderen willen uit-
breiden, welk van de vier scenario’s 
van Berenschot zou dan de voorkeur 
hebben, en waarom? Zijn er nog an-
dere scenario’s denkbaar/wenselijk?

4

Een manier om de vraag om te draaien is om allereerst te stellen 
dat studenten volwassen zijn en we ze daarom zouden moeten 
vertrouwen met de vrijheid om zelf keuzes te maken in hoe zij 
zich tot de universiteits willen verhouden. De vraag wordt dan 
niet waarom we wel flexstuderen mogelijk willen maken, maar 
waarom precies niet? De belangrijkste grond voor het willen 
beperken van de vrijheid van de student is om daarmee bepaal-
de waardes te borgen. In het bijzonder gaat het dan over de ge-
meeschappelijkheid van de academie (zoals ook aan bod kwam 
bij groepje 2). In de discussie in het UniversiteitsForum werd 
duidelijk dat er bij verschillende studies verschillend daarover 
wordt gedacht. Opleidingen met een anoniemer, massaler ka-
rakter zijn mogelijk eerder geneigd om met flexstuderen aan 
de slag te willen dan kleinere opleidingen waar het makkelij-
ker is om die gemeenschap te borgen. Vanwege de verschillen 
per opleiding ging de voorkeur uit naar scenario 2, waarmee 
alle studenten van specifieke aangewezen opleidingen het recht 
krijgen op flexstuderen. Het punt over het borgen van de ge-
meenschap zou dan een belangrijk criterium zijn voor het kie-
zen van de juiste opleidingen.





Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


