
 

 
 
Regeling Flexstuderen 2022/2023 
 

 

1. Reikwijdte van de Regeling 

Deze Regeling is ter uitvoering van het Besluit experimenten flexibel hoger 

onderwijs aan Tilburg University.  

 

2. Doelgroepen 

1. Ondernemer: een student die van de screeningscommissie een toelating tot het 

Startersliftprogramma heeft ontvangen.  

2. Topsporter: de student die van het instellingsbestuur een verklaring 

topsportstatus heeft gekregen. 

3. Mantelzorger: de student die niet in het kader van een hulpverlenend beroep, 

zorg verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of door ziekte 

hulpbehoevend persoon uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 

direct voortvloeit uit de sociale relatie, waarbij (verwacht wordt dat) de s tudent 

langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp biedt. Gebruikelijke 

hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp is de hulp die redelijkerwijs 

van huisgenoten en/of familie onderling mag worden verwacht. 

4. Chronisch zieken/Gehandicapten: een student die bij de studentendecaan 

melding heeft gemaakt van het hebben van een chronische ziekte (inclusief 

geleverd bewijsmateriaal) waarbij de studentendecaan de inschatting maakt dat 

dit invloed heeft op de studievoortgang. 

5. Zwangere studenten: Een student die haar (of zijn/haar partners) zwangerschap 

gemeld heeft bij de studentendecaan (inclusief geleverd bewijsmateriaal).  

6. Studenten met kinderen: een student die zorg draagt voor zijn/haar minderjarig 

biologisch, geadopteerd of erkend kind. Studenten die zorg dragen voor hun 

pleegkind, stiefkind of aanstaand adoptiekind kunnen ook in aanmerking komen. 

Het kind dient dan wel bij de student te wonen volgens de Basisregistratie 

Personen.     

 

 

3. Maximering  

1. Het instellingbestuur wijst, gedurende de duur van de pilot, per studiejaar 

maximaal 75 studenten als flexstudent aan, welk aantal per doelgroep als volgt 

is gemaximeerd: 

Doelgroep Quotum  

Ondernemers 5 

Topsporters 15  

Mantelzorgers 5  

Chronisch zieken/Gehandicapten 25 

Zwangere studenten 10 

Studenten met kinderen 15 

Totaal  75  

2. Voor studenten van de Tilburg School of Catholic Theology geldt een quotum 

van 5 studenten. 

3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en 

toegewezen. Indien het quotum van de doelgroep waar de student die de 

 



aanvraag doet onder valt is bereikt, wordt de aanvraag afgewezen. Indien op 1 

juli of 1 december voor een andere doelgroep het quotum evenwel nog niet 

bereikt is, wordt de aanvraag toegewezen waarbij de betreffende aanwijzing als 

flexstudent in mindering wordt gebracht op het quotum uit die andere doelgroep.    

4. Een flexstudent telt alleen de eerste maal dat hij als flexstudent wordt 

aangewezen, mee voor het quotum.  

 

4. Voorwaarden 

1. Om als flexstudent te worden aangewezen, moet aan de volgende voorwaarden 

worden voldaan: 

a) De student behoort tot een van de doelgroepen als omschreven in artikel 2 

en de student kan dit met schriftelijke bewijsstukken aantonen; 

b) De student is het wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45a van de 

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna: de wet) 

verschuldigd; 

c) De student heeft een verzoek ingediend tot (her)inschrijving voor een voltijd 

bachelor- of masteropleiding aan Tilburg University en heeft een machtiging 

afgegeven ter voldoening van het collegegeld; 

d) De student heeft de aanvraag, als omschreven in artikel 5, tijdig ingediend;   

e) De student neemt minimaal 18 en maximaal 42 studiepunten per jaar af. Bij 

aanwijzing als flexstudent per 1 februari neemt de student in dat semester 

minimaal 9 studiepunten af; 

f) De aanvraag heeft geen betrekking op een van flexstuderen uitgesloten 

opleiding, te weten:  

• B Global Law; croho code 56475 

• B Data Science (joint degree); croho code 55018 

• M Data science and Entrepreneurship (joint degree); croho code 

65018 

• M Communicatie- en Informatiewetenschappen (research); croho 

code 60834 

2. Een student kan niet worden aangewezen als flexstudent indien hij al in zes 

collegejaren als flexstudent is aangewezen.  

 

5. Aanvraag en besluitvorming 

1. Uiterlijk op 1 juli dient het verzoek van de student die per 1 september wil 

worden aangewezen als flexstudent, door de instelling te zijn ontvangen. Uiterlijk 

op 1 december dient het verzoek van de student die per 1 februari wil worden 

aangewezen als flexstudent door de instelling te zijn ontvangen.  

2. De aanvraag moet met relevante bewijsstukken worden ingediend op het 

hiervoor vastgestelde formulier dat verkrijgbaar is en weer moet worden 

ingeleverd bij de coördinator flexstuderen, waarop in ieder geval dient te worden 

aangegeven of de student als flexstudent aangewezen wenst te worden voor 

een volledig studiejaar of een semester (september-februari; februari-

september).  

3. Uiterlijk op 15 augustus dient de student die per 1 september wil flexstuderen bij 

de coördinator flexstuderen aan te geven welke cursussen hij wil volgen, voor 

dat semester en/of het semester daarna. Uiterlijk op 15 januari dient de student 

die per 1 februari wil flexstuderen bij de coördinator flexstuderen aan te geven 

welke cursussen hij in dat semester wil volgen. 

4. De aanwijzing als flexstudent geschiedt enkel per  

i. 1 september voor een volledig studiejaar of een semester, of  

ii. 1 februari voor een semester 



5. Na afloop van de aanwijzing als flexstudent kan de flexstudent een nieuwe 

aanvraag indienen, waarbij opnieuw wordt getoetst of de student voldoet aan de 

voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.  

 

6. Tussentijdse beëindiging aanwijzing 

1. De aanwijzing als flexstudent wordt tussentijds beëindigd: 

i. op verzoek van de student, of 

ii. indien de flexstudent meer dan 42 studiepunten in een studiejaar 

afneemt. 

2. Met ingang van de eerstvolgende maand op de tussentijdse beëindiging is de 

student het wettelijk collegegeld verschuldigd naar rato van het aantal 

resterende maanden in het studiejaar.  

 

7. Collegegeld 

1. De hoogte van het collegegeld voor de flexstudent is, in afwijking van artikel 

7.43 van de wet, afhankelijk van de omvang van de studielast uitgedrukt in 

studiepunten en bedraagt per studiepunt het bedrag van het wettelijk collegegeld 

gedeeld door 60 en vermeerderd met 15 procent van dat breukdeel.   

2. Indien de flexstudent niet deelneemt aan een cursus en/of tentamen waarvoor 

hij zich heeft aangemeld, wordt de hoogte van het collegegeld niet aangepast. 

3. Indien de flexstudent wil deelnemen en/of deelneemt aan extra cursussen en/of 

tentamens waarvoor hij zich niet conform artikel 5 lid 3 heeft aangemeld, dient 

hij dit onverwijld te melden bij de coördinator flexstuderen en wordt de hoogte 

van het collegegeld aangepast met inachtneming van lid 1 van dit artikel. Het is 

daarbij niet relevant of de cursus(sen) en de bijbehorende studiepunten door de 

flexstudent al dan niet zijn behaald.  

4. In aanvulling op artikel 7.47 van de wet dient de flexstudent het collegegeld te 

voldoen middels een machtiging via Studielink. Een betaling via iDeal of op 

andere wijze is niet mogelijk.  

5. In een studiejaar betaalt de student niet meer dan het wettelijk collegegeld 

vermeerderd met 15 procent van dat wettelijk collegegeld.  

 

8. Rechten flexstudent 

1. De rechten als bedoeld in artikel 7.34, eerste lid, onderdelen a en b van de wet 

gelden ten aanzien van de flexstudent enkel ten aanzien van de cursussen en/of 

tentamens waarvoor hij zich conform artikel 5 lid 3 heeft aangemeld. 

2. Artikel 7.48 van de wet is op de flexstudent niet van toepassing.  

3. Het instellingsbestuur kan in het Profileringsfonds afwijkende bepalingen 

opnemen ten aanzien van flexstudenten. 

 

9. Regeling Inschrijving en Collegegeld 

1. De Regeling Inschrijving en Collegegeld is op de flexstudent van toepassing met 

inachtneming van het bepaalde in dit artikel.  

2. In afwijking van artikel 9 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld geldt voor 

de flexstudent artikel 7 van deze Regeling Flexstuderen. 

3. De artikelen 17 en 19 lid 1 en lid 3 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld 

(Reductie en Restitutie collegegeld) is op de flexstudent niet van toepassing.  

4. In afwijking van artikel 18 lid 1 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld 

(Betalen van het collegegeld) geldt voor de flexstudent het bepaalde in artikel 7 

lid 4 van deze Regeling Flexstuderen.  

 

10. Looptijd Regeling 



Deze Regeling wordt vastgesteld tot en met het collegejaar 2022/2023 en is 

gebaseerd op het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs. De student die is 

aangewezen als flexstudent kan blijven Flexstuderen, onder de voorwaarden van 

deze ‘Regeling Flexstuderen’, maar nooit langer dan voor de duur van het 

experiment als bepaald in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs.   

 

11. Hardheidsclausule 

Waar de toepassing van deze Regeling tot onbillijkheden van overwegende aard 

leidt, kan het College van Bestuur van deze Regeling afwijken. Een beroep op de 

hardheidsclausule moet door de student worden ingediend bij de coördinator 

Flexstuderen. Bij het verzoek moeten schriftelijke bewijsstukken gevoegd worden. 

Alvorens het College van Bestuur een beslissing neemt, wordt de indiener in de 

gelegenheid gesteld te worden gehoord en de studentendecaan om advies 

gevraagd. 

 

12. Bezwaar- en beroepsmogelijkheid  

Tegen beslissingen op grond van deze Regeling kan binnen zes weken na 

ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij het Centraal 

Loket voor Geschillen en Klachten van Tilburg University via 

www.tilburguniversity.edu/bezwaar. Binnen zes weken na bekendmaking van de 

beslissing op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij het College van 

Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag. 

 

 

http://www.tilburguniversity.edu/bezwaar

