Regeling Experiment Flexstuderen 2022-2023
Betalen per studiepunt
Hogeschool Windesheim

Regeling experiment flexstuderen 2022-2023
Studiejaar 2022-2023

In deze regels zijn de procedures uitgewerkt die betrekking hebben op de
mogelijkheid om te betalen per studiepunt.
Dit uitvoeringsbesluit Regeling experiment flexstuderen 2022-2023 is door het College
van Bestuur vastgesteld op 23 juni 2022.
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Artikel 1 - Begrippen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

besluit: het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs;
eerstejaars flexstudent: een flexstudent die ingeschreven staat in de
propedeutische fase en de studienorm nog niet behaald heeft;
experiment Flexstuderen: het experiment als bedoeld in hoofdstuk 2a van
het besluit;
flexstudent: de student die, op zijn/haar verzoek, door het
programmateam Flexstuderen is aangewezen om deel te nemen aan het
experiment Flexstuderen;
hogeschool: de Christelijke Hogeschool Windesheim;
Instellingsdeel Onderwijs- en Examenregeling: het CvB-besluit waarin voor
de opleidingen binnen de hogeschool de geldende procedures en rechten
en plichten zijn vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de
examens. Het instellingsdeel samen met het per opleiding vastgestelde
Opleidingsdeel Onderwijs- en Examenregeling vormt de opleidings-OER
zoals bedoeld in artikel 7.13 lid 1 WHW;
Opleiding: wanneer in deze regeling wordt gesproken over opleiding
betreft dit een associate degree-, bachelor of masteropleiding.
programmateam Flexstuderen: team dat namens het CvB uitvoering geeft
aan het experiment Flexstuderen;
Regeling in- en uitschrijving: het CvB-besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33
WHW, waarin de regels van procedurele aard op basis waarvan de
inschrijving als student aan de hogeschool voor een betreffend studiejaar
geschiedt, zijn vastgesteld;
studiepunt: één studiepunt, of EC (European Credit), omvat een studielast
van gemiddeld 28 studie-uren;
wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2 - Duur van het experiment

Het experiment vangt aan op 1 september 2017 en loopt tot 1 september 2024.

Artikel 3 - Toepasselijkheid overige regelgeving en publicatie
1.
De Regeling in- en uitschrijving en het Instellingsdeel Onderwijs- en
examenregeling, waar deze regeling deel van uitmaakt, zijn van toepassing voor
2.

zover hiervan niet bij deze regeling is afgeweken.
Deze regeling zal in het Instellingsdeel Studentenstatuut worden gepubliceerd.
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Artikel 4 - Maximum aantal nieuwe flexstudenten
1.

2.

Het maximum aantal aan te wijzen nieuwe flexstudenten voor alle opleidingen
bedraagt voor het studiejaar 2017-2018 vijfenzeventig (75), voor het studiejaar
2018-2019 tweehonderdvijftig (250), voor het studiejaar 2019-2020 vijfhonderd
(500), voor het studiejaar 2020-2021 vijfhonderd (500), voor het studiejaar 20212022 tot en met studiejaar 2023-2024 vijfhonderd (500) voor de voltijdvariant en
honderd (100) voor de deeltijd- en duaalvarianten
De zeshonderd (600) plekken worden vanaf het studiejaar 2021-2022 als volgt
verdeeld:
a.
300 plekken voor de voltijdvariant en 60 plekken voor de deeltijd en duaal
varianten door middel van loting. Deze plekken worden met voorrang
toegewezen aan studenten die dat studiejaar voor de tweede of derde
maal inschrijven voor de opleiding.
b.
200 plekken voor de voltijdvariant en 40 plekken voor de deeltijd en duaal
varianten via de decaan of switchcoördinator voor alle studenten die dat
studiejaar inschrijven voor een opleiding binnen Windesheim; De plekken
worden evenredig verdeeld over de vijf domeinen.

Artikel 5 - Deelname aan het experiment voor de eerste maal via loting
1.
2.

3.

4.

Degene die als student is ingeschreven voor een opleiding en het wettelijk
collegegeld betaalt, kan het programmateam Flexstuderen verzoeken hem/haar
aan te wijzen als deelnemer aan het experiment Flexstuderen.
De volgorde van kandidaten wordt binnen een week na het sluiten van de
aanmeldtermijn door middel van loting bepaald. Hierbij wordt eerst geloot voor
studenten die in het betreffende studiejaar voor de tweede of derde maal
inschrijven voor de opleiding en daarna voor de overige kandidaten.
Voor de plekken die verdeeld worden door middel van loting wijst het
programmateam Flexstuderen de betreffende student aan als flexstudent
indien:
a.
het verzoek na openstelling van de aanmelding en uiterlijk 25 juni
voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de persoon zich als flexstudent
wil aanmelden, is ingediend, en
b.
de student zich via Studielink heeft aangemeld voor het betreffende
studiejaar en het wettelijke collegegeld als bedoeld in artikel 7.45a WHW
verschuldigd zou zijn wanneer de student niet zou zijn aangewezen als
flexstudent, en
c.
de student op grond van de bij loting bepaalde volgorde van kandidaten in
aanmerking komt voor een plek.
Als het aantal aanmeldingen bij sluiting van de aanmeldtermijn lager is dan of
gelijk is aan het aantal beschikbare plekken vindt geen loting plaats en worden
de plekken op volgorde van aanmelding toegewezen.
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Artikel 6 – Deelname aan het experiment voor de eerste maal op voordracht
van de decaan
1.
2.

3.
4.

Degene die is ingeschreven als student voor een opleiding en het wettelijk
collegegeld verschuldigd is, kan het programmateam Flexstuderen verzoeken
hem/haar aan te wijzen als deelnemer aan het experiment Flexstuderen.
Voor de plekken die worden verdeeld na voordracht door de decaan wijst het
programmateam Flexstuderen de betreffende student aan als flexstudent
indien:
a.
het verzoek voor aanmelding als flexstudent tussen 1 september en de
uiterlijke termijn zoals gesteld in artikel 9 is ingediend, en
b.
de student zich heeft ingeschreven voor het betreffende studiejaar en het
wettelijke collegegeld als bedoeld in artikel 7.45a WHW verschuldigd zou
zijn wanneer de student niet zou zijn aangewezen als flexstudent, en
c.
het maximumaantal nieuwe flexstudenten na voordracht door de decaan
voor het betreffende domein in het betreffende studiejaar nog niet is
bereikt.
De inschrijving als flexstudent op voordracht van de decaan gaat op volgorde
van aanmelding en geldt met terugwerkende kracht voor het gehele studiejaar.
Voor eerstejaars flexstudenten kan het studieadvies worden opgeschort. Regels
omtrent deze opschorting staan verwerkt in de Onderwijs- en Examenregeling
en het Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase.

Artikel 7 – Heraanmelding flexstudent
1.

2.

3.

Degene die in een studiejaar heeft deelgenomen aan het experiment kan, zolang
het experiment loopt, het erop volgende studiejaar opnieuw een verzoek tot
deelname aan het experiment indienen. Studenten die in het voorafgaande jaar
staan ingeschreven als flexstudent hoeven niet deel te nemen aan de loting.
Het verzoek als heraanmeldende flexstudent wordt toegewezen indien:
a.
de student zich hiervoor na openstelling van de aanmelding en uiterlijk 25
juni voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de student zich als
flexstudent wil heraanmelden heeft aangemeld, en
b.
de inschrijving als flexstudent ononderbroken is geweest, en
c.
de aanwijzing als flexstudent niet is beëindigd.
In afwijking op lid 2 kan een student die gelijktijdig bij een andere instelling voor
hoger onderwijs wil inschrijven het programmateam Flexstuderen verzoeken
om zijn inschrijving als flexstudent gedurende 1 studiejaar te onderbreken met
behoud van het recht om het daaropvolgende studiejaar als flexstudent
ingeschreven te worden.
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Artikel 8 – Minimum aantal studiepunten
1.

2.

3.

4.

Een oudejaars student dient zich in een studiejaar voor ten minste 1 studiepunt
in te tekenen op onderwijs.
Een eerstejaars student die voor de eerste maal is ingeschreven voor een
opleiding dient zich voor ten minste de helft van het reguliere aantal in een
studiejaar te behalen studiepunten in te tekenen op onderwijs.
Een eerstejaars student die een opgeschort studieadvies heeft ontvangen dient
zich in te schrijven op onderwijs voor ten minste het aantal studiepunten dat
noodzakelijk is om de propedeuse te halen.
In afwijking van lid 2 dient de eerstejaars student die in het eerste jaar van
deelname per februari voor de eerste maal is ingeschreven voor de opleiding
zich voor ten minste de helft van de in dat semester te behalen studiepunten in
te tekenen op onderwijs.

Artikel 9 – Intekenen op onderwijs
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De student die door middel van loting is aangewezen als flexstudent en die voor
de eerste maal deelneemt tekent zich uiterlijk 1 oktober van het betreffende
studiejaar voor ten minste 1 studiepunt in op onderwijs.
De decaan draagt een oudejaars flexstudent die voor de eerste maal deelneemt
als flexstudent uiterlijk 15 april voor bij het programmateam Flexstuderen
waarbij de voorgedragen student zich uiterlijk 1 mei voor ten minste 1
studiepunt intekent op onderwijs.
De decaan draagt de eerstejaars student die voor de eerste maal deelneemt als
flexstudent uiterlijk 1 februari voor waarbij de voorgedragen student zich
uiterlijk 1 maart voor ten minste 1 studiepunt intekent op onderwijs.
In afwijking van lid 3 kan de switchcoördinator de eerstejaars flexstudent, die
gedurende het betreffende studiejaar van opleiding switcht en in dit kader een
onderwijsovereenkomst heeft afgesloten, tot uiterlijk 15 april voordragen
waarbij de voorgedragen student zich uiterlijk 1 mei voor ten minste 1
studiepunt intekent op onderwijs.
In afwijking van lid 3 kan de decaan de eerstejaars flexstudent die per februari
voor de eerste maal is ingeschreven in de opleiding tot uiterlijk 15 april
voordragen waarbij de voorgedragen student zich uiterlijk 1 mei voor ten minste
1 studiepunt intekent op onderwijs.
De student die zich op grond van artikel 7 opnieuw aanmeldt als flexstudent
tekent zich voor 1 oktober van het betreffende studiejaar voor ten minste 1
studiepunt in op onderwijs.
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Artikel 10 - Collegegeld
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

De flexstudent is collegegeld verschuldigd per studiepunt dat gelijk is aan 1/60e
deel van het wettelijk collegegeldtarief voor het betreffende studiejaar per
studiepunt, verhoogd met 15 procent en met een minimum van 1 studiepunt.
In afwijking van lid 1 is de flexstudent die in deeltijd studeert en waarbij de
jaarlijkse studielast minder is dan 60 EC, per studiepunt het wettelijk
collegegeld gedeeld door de jaarlijkse studielast in EC, verhoogd met 15 procent
verschuldigd.
De voor 1 oktober van het studiejaar ingetekende studiepunten worden,
ongeacht wanneer de onderwijseenheden worden gevolgd, direct bij aanvang
van het studiejaar betaald. Indien in termijnen wordt betaald, zullen de termijnen
gelijk zijn aan de reguliere termijnen zoals bedoeld in de Regeling In- en
uitschrijving tot aan het in lid 1 betaalde bedrag is voldaan.
Voor de voorgedragen student waarvan de inschrijving in het lopende studiejaar
met terugwerkende kracht wordt omgezet in een inschrijving als flexstudent, is
per maand van het studiejaar voorafgaand aan de formele voordracht door de
decaan een tarief van de jaarlijkse studielast gedeeld door tien verschuldigd.
Onderwijseenheden waarop student heeft ingetekend en waarop al een
cijferregistratie heeft plaatsgevonden binnen het studiejaar, maar voorafgaand
aan deelname aan het experiment, worden niet in rekening gebracht.
Anders dan het bepaalde in de Regeling in- en uitschrijving heeft de flexstudent
geen aanspraak op terugbetaling van het collegegeld bij tussentijdse
beëindiging van de inschrijving
Indien blijkt dat de flexstudent meer studiepunten, of andere
onderwijseenheden heeft gevolgd of daarvoor tentamen of examen heeft
afgelegd, dan waarvoor de flexstudent zich heeft ingetekend, volgt een
naheffing van het flexstudeertarief per studiepunt.
Voor het aanvragen van vrijstellingen betaalt de flexstudent het
collegegeldtarief per studiepunt zoals in lid 1 van dit artikel is bepaald.

Artikel 11 - Beëindigen Flexstuderen
1.
2.

3.
4.

Deelname aan het experiment Flexstuderen eindigt als de flexstudent zich het
studiejaar daaropvolgend niet (opnieuw) aanmeldt als flexstudent.
Indien de flexstudent zich niet voor de in artikel 9 gestelde datum heeft
ingetekend voor onderwijs wordt de deelname aan het experiment Flexstuderen
beëindigd en wordt de inschrijving door de Studentenadministratie omgezet
naar een reguliere inschrijving met de daarbij behorende betalingsverplichting.
Deelname aan het experiment Flexstuderen kan door het CvB worden beëindigd
als de student niet deelneemt aan de verplichte evaluatie van het experiment.
Deelname aan het experiment Flexstuderen eindigt in ieder geval op 1
september 2023 2024.
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Artikel 12 - Rechten en verplichtingen flexstudent
1.
2.

Voor zover hiervan niet bij deze regeling is afgeweken gelden voor de
flexstudent dezelfde rechten en verplichtingen, zoals deze gelden voor een
regulier betalende student van dezelfde opleiding.
De flexstudent is verplicht deel te nemen aan de evaluatie en enquêtes ten
behoeve van de monitoring van het experiment.

Artikel 13 - Hardheidsclausule

Het CvB kan bij persoonlijke omstandigheden in zijn beslissing ten gunste van een
student afwijken van deze regeling, indien de toepassing tot onbillijkheden van
overwegende aard zou leiden. In die gevallen beslist het CvB, gehoord de
studentendecaan en de directeur van het desbetreffende domein.

Artikel 14 - Vaststelling

Dit uitvoeringsbesluit is, na advies van de Centrale Medezeggenschapsraad, op
23 juni 2022 door het College van Bestuur vastgesteld.
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