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Ten eerste

MITCHEL SCHILDWACHT (26)
Master Arbeid en Onderneming
aan de UvA

‘Ik heb vorig jaar stage gelopen op
Curaçao en ook mijn bedrijf
Schildwacht Juristen opgericht.
Daardoor ben ik niet aan mijn
masterscriptie toegekomen. Ik
had al 48 punten behaald. Het zou
onredelijk zijn om voor die ove-
rige twaalf punten 2.000 euro aan
collegegeld te betalen. Ongeveer
65 procent van mijn tijd besteed ik
aan mijn bedrijf, de rest aan mijn
scriptie. Mijn twee broers en zus
werken ook bij Schildwacht Juris-
ten. We treden op als externe juri-
dische afdeling van ondernemin-
gen en geven advies tegen een van
tevoren afgesproken tarief. Som-
mige aanvragen kunnen we niet
laten lopen. Dan moeten we snel
en adequaat handelen en leg ik
mijn scriptie even opzij. Ik heb
geen contacturen op de universi-
teit. Ik lever mijn hoofdstukken
aan en mijn begeleider contro-
leert ze. Dat handelen we via de
mail af. Door mijn topsportverle-
den ben ik wel gewend zelfstandig
te werken. Ik voetbalde bij Ajax, AZ
en HFC Haarlem. Daar stond ik
meer op het veld dan dat ik in de
collegebanken zat. Zo heb ik ge-
leerd efficiënt met mijn tijd om te
gaan. Het liefst wil ik mijn scriptie
voor 1 maart af hebben. Dat kost
me dan ongeveer 450 euro. Maar
ik betaal toch voor 1 jaar, dus ei-
genlijk maakt het niet zoveel uit.’

Het zou
onredelijk zijn
om nog  2.000
euro te betalen

In Zwolle was het animo voor flex-
studeren groot. Voor de zestig be-
schikbare plekken meldden zich 330
studenten aan. Projectleider
Schwartz vertelt dat het in het begin
lastig was om in te schatten welke
studenten geïnteresseerd zouden
zijn. ‘We dachten vooral studenten
die nog een paar vakken hadden
openstaan om te kunnen afstude-
ren. Maar het overgrote deel heeft
een betere reden, zoals bestuurs-
werk, een functiebeperking of een
zwangerschap.’

De flexstudenten betalen per stu-
diepunt 38,45 euro. Dat is het bedrag
dat gewone studenten ook betalen
plus een opslag van 15 procent voor
administratiekosten. ‘Het is toch een
experiment. Vooral in het begin
heeft de school extra administra-
tieve lasten. Er moet meer worden
overlegd, de facturering gaat anders
en studenten hebben meer hulp no-
dig om te kiezen’, zegt Schwartz.

Flexstudenten schrijven zich voor
aanvang van elk semester in voor het
aantal vakken dat ze dat halfjaar wil-
len volgen. Hun collegegeld mag
dan wel flexibel zijn, wat studeren
betreft zijn ze dat minder. Als ze ze-
ven vakken kiezen, moeten ze daar
nadat ze ermee zijn begonnen ook
voor betalen. Gewone studenten
kunnen kosteloos extra vakken vol-
gen die ze interessant vinden, en die
ook makkelijk weer laten vallen. De
flexstudent kiest bewuster welke

vakken hij wel of niet gaat volgen.
Flexstudent De Steur vindt het sys-
teem waarbij ze alleen betaalt voor
de vakken die ze volgt veel eerlijker.
‘Ook in het kader van een leven lang
leren.’ Ze heeft 65 procent van haar
opleiding voltooid en moet nog 83
studiepunten halen. Dit studiejaar
staan er 25 op het programma. ‘Ik
verlies ze ook weer. Omdat het zo
lang duurt, trekken ze weer studie-
punten in omdat vakken verande-
ren. Terwijl ik al tien jaar voor de klas
sta en bevoegd ben als docent Frans.’
Ze is al die tijd ingeschreven blijven
staan omdat haar werk het graag
wilde. ‘En als ik zou stoppen en op-
nieuw zou willen beginnen, moet ik
instellingscollegegeld betalen van
7.500 euro.’

Geen subsidie
Flexstuderen mag dan voor de stu-
denten financieel voordeliger zijn,
voor de scholen pakt het minder
gunstig uit. Normaal gesproken ont-
vangt de instelling een vast bedrag
aan collegegeld, elk jaar dat de stu-
dent studeert. Nu krijgen ze alleen
geld voor de vakken die een student
volgt. ‘We krijgen geen subsidie voor
het flexstuderen en hebben toch
minder inkomsten. Ik denk dat dat
een van de redenen is dat er maar
vier instellingen meedoen’, zegt
Schwartz. Windesheim heeft bijna
23 duizend studenten en als die alle-
maal zouden flexstuderen, is de fi-

nanciële impact volgens haar
enorm. ‘Als na zes jaar blijkt dat dit
succesvol is en het hele hoger onder-
wijs op deze manier gaat werken,
moet de overheid anders kijken naar
de financiering.’

Tariq Sewbaransingh van de LSVb
wijst erop dat de flexstudenten niet
al het onderwijs volgen, terwijl in-
stellingen van het ministerie wel de
voltijdsvergoeding krijgen. ‘Er zijn
jaren waarbij de instelling van de
overheid wel een volledig bedrag
krijgt voor die student, terwijl die
maar de helft van de voorzieningen
gebruikt. Ze zouden die financiering
kunnen bewaren en het jaar erop in-
zetten.’ Hij noemt de potentiële pro-
blemen met de financiën een onder-
deel van het experiment. ‘Instellin-
gen kunnen kijken of ze hier op een
goede manier mee om kunnen gaan,
of dat het tot problemen leidt in de
uitvoering.’

Een stip op de horizon, een defini-
tieve datum waarop ze klaar wil zijn
met haar opleiding, heeft De Steur
niet meer. Ze combineert studie en
werk en is bovendien in augustus be-
vallen. In maart wil ze haar studie
weer oppakken. ‘Bij mijn eerste stu-
die heb ik alles opzij gezet om op tijd
klaar te zijn, dat wil ik nu niet meer.
Ik heb een nuttig beroep en ook nog
een privéleven, het is onzin om alles
daarvoor opzij te schuiven. Ik ben al
blij dat ik nu dankzij flexstuderen
betaal voor de vakken die ik volg.’

Advertentie

RUSSISCH-NEDERLANDSE VRIENDSCHAPSSPELD 

Nabestaanden MH17 boos op Geert Wilders  
Nabestaanden van de 193 Ne-
derlanders die vier jaar gele-
den omkwamen bij de ramp
met vlucht MH17 eisen dat PVV-
leider Geert Wilders zijn excu-
ses aanbiedt. Tijdens een be-
zoek aan Moskou twitterde Wil-
ders een foto van zichzelf ter-
wijl hij een speld draagt met de
Nederlandse en de Russische
vlag. ‘Ik draag het hier met
trots. Een Russisch-Neder-
landse vriendschapsspeld’. De
stichting MH17 noemt Wilders’
optreden ongepast, omdat Rus-

land betrokken is bij het neer-
halen van de Boeing 777-200 bo-
ven Oekraïne. Volgens interna-
tionaal onderzoek gebeurde
dat met een Russische Boek-ra-
ket, afgevuurd door pro-Russi-
sche separatisten. In 2015 blok-
keerde Rusland de oprichting
van een VN-tribunaal dat de da-
ders zou berechten. De PVV-lei-
der zegt de kwestie van MH17 bij
elk gesprek aan te kaarten.
Goede betrekkingen met Rus-
land noemt de PVV-leider ‘ge-
wenst en noodzakelijk’.

Tawakkul Karman, Nobelprijswinnaar voor de Vrede, over de
Myanmarese leider Aung San Suu Kyi. Karman vindt dat Suu
Kyi, die deze prijs ook won, meer moet doen om de vervolgde
Rohingya-minderheid in Myanmar te beschermen.

Ze riskeert 
medeplichtig te worden aan
misdrijven

GEEN SEMI-AUTOMATISCHE GEWEREN MEER

Amerikaanse sportzaak staakt verkoop wapens

De Amerikaanse winkelketen
in sportartikelen Dick’s Spor-
ting Goods stopt met de ver-
koop van wapens zoals die wer-
den gebruikt bij de schietpartij
op een middelbare school in
Florida twee weken geleden.
Ook zal de winkelketen geen
magazijnen voor dergelijke
snelvuurwapens meer verko-
pen en verhoogt ze de mini-
mumleeftijd voor het kopen
van een wapen naar 21 jaar. De

dader van de schietpartij in
Parkland kocht in het verleden
een wapen bij Dick’s, al was dat
niet de semi-automatische AR-
15 waarmee hij zeventien men-
sen doodschoot. Dick’s is met
ruim zeshonderd filialen in 48
staten de grootste Ameri-
kaanse keten van sportartike-
lenwinkels. Na een eerdere
schietpartij op een school be-
perkte Dick’s al de verkoop van
semi-automatische wapens. 

n In de column ‘Plots ontwaakt
de kracht van het fatsoen’ van
Paul Krugman (Opinie & debat,
28 februari, pagina 23) stond dat
de Democraten 7 procent meer
stemmen nodig hebben dan de
Republikeinen om het Witte Huis
te heroveren. Bedoeld werd het
Huis van Afgevaardigden.

n In de illustratie bij het artikel
‘Een Duitser is één met zijn
 diesel’ (Ten eerste, 28 februari,
pagina 3) stond dat in Rotterdam
en Utrecht het centrum ‘verbo-
den is voor diesels vanaf 2001’.
Dat is onjuist: het gaat om diesel-
auto’s die vóór dat jaar zijn ge-
produceerd.
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