1 Inschrijven

Je inschrijving regel je via Studielink. Je bent pas ingeschreven als
je vóór 1 september:
1. een inschrijvingsverzoek hebt gedaan in Studielink;
2. v ia Studielink een machtiging voor de betaling van het collegegeld
hebt afgegeven.
Kijk op www.ahk.nl/eerstejaars voor informatie over inschrijven
in het eerste jaar.

2 Herinschrijven

Je herinschrijving regel je via Studielink. Je bent pas heringeschreven als je vóór 1 september:
1. een herinschrijvingsverzoek hebt gedaan in Studielink;
2. geen openstaande schuld hebt van voorgaande jaren;
3. i n Studielink een machtiging hebt afgegeven voor het
betalen van het collegegeld.

3 Tussentijds inschrijven

Bij uitzondering is het mogelijk om je tussentijds, dus na 1 september,
in te schrijven. Hiervoor moet je schriftelijk toestemming krijgen van
de opleiding. Je kunt deze inschrijving alleen regelen aan de balie
van de Centrale Studentenadministratie (CSa). Je betaalt dan
collegegeld naar rato.

4 Collegegeldtarief

Het collegegeldtarief dat je betaalt hangt af van de gekozen opleiding,
je nationaliteit en eerdere studies. Het wettelijk collegegeldtarief wordt
jaarlijks door het Ministerie van OCW vastgesteld. Voor studenten die
niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld gelden andere
tarieven. CSa biedt een Wizard Collegegeld die laat zien welk tarief
op jouw situatie van toepassing is. Neem bij twijfel contact op met CSa.

5 Overige kosten

Naast het collegegeld kan je opleiding een bijdrage vragen in de kosten
voor leermiddelen, bijvoorbeeld voor excursies, readers en bezoek aan
voorstellingen. De kosten variëren per opleiding. Informatie hierover
krijg je bij je toelating van de opleiding; bekijk ook de studiegids.

6 Collegekaart

Je ontvangt een collegekaart die geldig is voor de hele duur van je studie.
Als je eerstejaars bent en je je inschrijving en dus ook betaling voor
15 juli hebt geregeld, ligt deze aan het begin van het studiejaar klaar
bij de receptie van je opleiding. De collegekaart is een persoonlijke pas.
Met de kaart heb je toegang tot de gebouwen, kun je kopiëren en printen,
betalen in de kantine en bij koffieautomaten. De kaart geeft ook toegang
tot het VERS-feest in de Melkweg op woensdag 14 september 2016.
Ligt er in september geen collegekaart voor je klaar? Dan is er
waarschijnlijk iets mis met je inschrijving of heb je nog geen pasfoto
ingestuurd. Neem dan contact op met CSa.

7 Centrale Studentenadministratie

Bij CSa op de eerste verdieping van de Academie voor Theater en Dans
kun je informatie krijgen over de betaling en restitutie van collegegeld
en de (her)inschrijving.
Wanneer je e-mailadres, telefoonnummer of adresgegevens veranderen,
moet je dit zelf doorgeven via Studielink. Zorg ervoor dat jouw Studielink
altijd up-to-date is; deze gegevens worden namelijk gebruikt om jou
te informeren.
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Aan het begin van je studie ontvang je een persoonlijke inlogcode voor
www.myahk.nl en een e-mailadres van de AHK. Op MyAHK vind je
nieuws, mededelingen en belangrijke praktische informatie. Daarnaast
biedt het toegang tot alle systemen die je tijdens je studie nodig hebt,
zoals je e-mail, studieresultaten, roosters en elektronische leeromgeving.
Ook kun je op MyAHK oproepen plaatsen en samenwerken met je
medestudenten. Je wordt als student geacht regelmatig in te loggen
op MyAHK.

9 Studentenstatuut

Het studentenstatuut geeft informatie over je rechten en plichten als
student. Het statuut is gebaseerd op regelingen die door de wet zijn
voorgeschreven en/of binnen de AHK zijn vastgelegd, over bijvoorbeeld
studentenvoorzieningen, privacybescherming, aansprakelijkheid
en klachtenprocedures.

10 Studiegids

Elke faculteit heeft een eigen studiegids of een beschrijving van het
studieprogramma. Je vindt daarin belangrijke informatie over het
programma en de studieonderdelen.

13 Studie en handicap
14 Medezeggenschap

12 Examencommissie

Alle opleidingen hebben een examencommissie. De examencommissie
vervult een belangrijke taak in het vaststellen dat alle studenten voldoen
aan de eisen die de opleiding stelt. De commissie borgt daarnaast de kwaliteit van de tentamens en examens. Bij vragen of problemen met
toetsing en beoordeling is het raadzaam om die eerst te bespreken met de
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betreffende docent en/of je studieleider. Als dit geen oplossing biedt,
kun je contact opnemen met de examencommissie. Deze kan nagaan of
de procedures juist zijn gevolgd en of volgens de OER is gehandeld.
Ook het toekennen van vrijstellingen, het goedkeuren van persoonlijke
studietrajecten en het optreden tegen fraude en plagiaat behoren tot het
werkterrein van de examencommissie.

15 Afschrijving collegegeld

13 Studie en handicap

Zie www.studie-kosten.nl voor informatie over alles wat met studeren
en geld te maken heeft. Moeite met collegegeld betalen? Kijk op www.duo.nl
bij collegegeldkrediet: ook voor EU-/EER-studenten zonder recht op
studiefinanciering.

Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie)
bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van
onderwijs en/of het doen van tentamens/examens, is het van belang
dat de opleiding dit bijtijds weet. Neem altijd contact op met je studentendecaan of met de Coördinator Studie en Handicap, Trude Cone
(zie: Contact). Zij kunnen je adviseren en zo nodig doorverwijzen.

14 Medezeggenschap

De AHK heeft een Hogeschoolraad en iedere faculteit heeft een
Faculteitsraad. Deze medezeggenschapsraden met studenten en
medewerkers hebben op bepaalde onderwerpen advies- of instemmingsrecht, en ze kunnen meedenken met de opleidingen. Algemene AHKonderwerpen komen terecht bij de Hogeschoolraad, die
regelmatig overlegt met het College van Bestuur. De Faculteitsraden
bespreken onderwerpen die de faculteiten aangaan. Over verkiezingen,
notulen en agenda’s word je op de hoogte gehouden via MyAHK.

11 OER

Elke faculteit heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin
regels en eisen staan over de inhoud en inrichting van de opleiding en
van de tentamens/examens, studielast, beoordeling en vrijstellingen.
Je vindt de OER in je studiegids en op MyAHK.

GELDZAKEN
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Om te kunnen studeren en ingeschreven te staan aan de AHK moet je
collegegeld betalen. Wanneer je een incassomachtiging hebt afgegeven in
Studielink is het belangrijk dat je in de gaten houdt of het geld wordt
afgeschreven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bij een betalingsachterstand zal de AHK je na een schriftelijke waarschuwing uitschrijven.

16 Studiefinanciering

Je hebt in principe recht op studiefinanciering indien je een voltijdstudie volgt
(bachelor of master), de Nederlandse nationaliteit hebt, ingeschreven bent en
woont op een adres in het bevolkingsregister (GBA) en tussen de achttien en
dertig jaar oud bent.
De studiefinanciering bestaat uit een lening, studentenreisproduct,
aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De aanvullende beurs is afhankelijk
van het inkomen van je ouders. De lening moet je na je studie terugbetalen.
Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift
worden wanneer je op tijd afstudeert. Voor studenten die vóór 1 september 2015
al studiefinanciering ontvingen gelden andere regels. Je studiefinanciering
en studentenreisproduct vraag je aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
op www.duo.nl.

17 Financiële ondersteuning

Bij studievertraging als gevolg van een overmachtssituatie, zoals ziekte of
bijzondere familieomstandigheden, kun je soms aanspraak maken op financiële
ondersteuning, hetzij via DUO, hetzij via het profileringsfonds van de AHK.
Zulke aanvragen lopen via de studentendecaan. Neem daarom bij problemen
altijd zo snel mogelijk contact op.

Meer informatie op MyAHK
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18 Studentendecaan

De studentendecaan informeert en begeleidt studenten bij zowel
praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studie;
bijvoorbeeld wanneer je kampt met een blessure of ziekte, moeilijke
familieomstandigheden, gebrek aan motivatie of andere persoonlijke
problemen. De studentendecaan helpt jou met het zoeken naar oplossingen
voor de problemen en de gevolgen daarvan. De studentendecaan is tevens
de contactpersoon voor buitenlandse studenten en studenten met een
functiebeperking. De gesprekken zijn vertrouwelijk en persoonlijke
informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt:
hoe eerder je langskomt, hoe beter je geadviseerd kunt worden.
Elke faculteit heeft zijn eigen studentendecaan.

19 Vertrouwenspersonen

Het is van belang dat je in een prettige sfeer kunt studeren aan de AHK.
Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een
geslaagde studietijd. Word je geconfronteerd met seksuele intimidatie,
discriminatie en/of agressie? Neem dan contact op met een van de
vertrouwenspersonen (zie: Contact). De gesprekken zijn vertrouwelijk
en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld.

20 Studie en gezondheid

Als je wegens ziekte of een blessure niet aan onderwijs of tentamens/examens kunt deelnemen, is het belangrijk dat de opleiding hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte is. In veel gevallen kan een herkansing of een
persoonlijk studietraject worden afgesproken om het gemiste onderwijs in
te halen. Sommige opleidingen hebben voorzieningen op het gebied van
gezondheidsbevordering en blessurepreventie.

21 Bibliotheek

Alle faculteiten van de AHK beschikken over een bibliotheek of mediatheek
met gespecialiseerde collecties. De collecties zijn te raadplegen via de online catalogus. De bibliotheken beschikken over studieruimtes, kopieerapparaten en internet. Studenten en medewerkers kunnen gebruik maken van
alle faculteitsbibliotheken en tevens van de bibliotheken van de UvA.
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CONTACT
Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten (AHK)
www.ahk.nl
Centrale Studentenadministratie
Jodenbreestraat 3 (eerste verdieping)
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam
T 020 527 7734
csa@ahk.nl
Open van maandag tot en met vrijdag
van 10.00-16.00 uur.

Vertrouwenspersonen
Bob Crezee (Reinwardt Academie,
020 527 7121, bob.crezee@ahk.nl)
Marianne Gerner (Servicebureau,
020 527 7708, marianne.gerner@ahk.nl)
Niki Lemmens (Academie voor Theater en
Dans, 020 527 7814, niki.lemmens@ahk.nl)
Ghislaine Rietveld (Servicebureau,
020 527 7714, ghislaine.rietveld@ahk.nl)
Extern: Florentine Pel (HumanCapitalCare,
020 305 7010, f.pel@humancapitalcare.nl)
Deze vertrouwenspersonen kunnen
benaderd worden door studenten van alle
studierichtingen, met uitzondering van
Niki Lemmens, die alleen beschikbaar is
voor de Theaterschool.
Internationalisering en beurzen AHK
Instellingscoördinator Internationalisering:
kamwai.kui@ahk.nl
Ondersteuning: secretariaat@ahk.nl
Coördinator Studie en Handicap:
trude.cone@ahk.nl
Breitner Academie
www.breitneracademie.nl
Studentendecaan: sabine.brand@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
ans.hom@ahk.nl
Academie van Bouwkunst
www.academievanbouwkunst.nl
Studentendecaan en Coördinator Internationalisering: jolijn.valk@ahk.nl
Conservatorium van Amsterdam
www.conservatoriumvanamsterdam.nl
Studentendecaan: heleen.dekam@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
rita.spin@ahk.nl
Master Kunsteducatie
www.masterkunsteducatie.nl
Studentendecaan: heleen.dekam@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
rebekka.bremmer@ahk.nl

Nederlandse Filmacademie
www.filmacademie.nl
Studentendecaan: timon.hagen@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
nicolette.jongkind@ahk.nl
Reinwardt Academie
www.reinwardtacademie.nl
Studentendecanen:
joppe.knoester@ahk.nl en
bob.crezee@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
mirjam.wijnands@ahk.nl
Academie voor Theater en Dans
www.ahk.nl/atd
Studentendecaan: timon.hagen@ahk.nl
Studentendecaan DAS Theatre:
juul.beeren@ahk.nl
Coördinator Internationalisering:
laurens.runderkamp@ahk.nl
Websites
www.ahk.nl website van de AHK
www.bedrijfsfitnessonline.nl/ahk
sporten met studentenkorting
www.beroepkunstenaar.nl over de
zakelijke kant van werken in de kunst
& cultuursector
www.cbho.nl College van Beroep voor
het Hoger Onderwijs
www.duo.nl Dienst Uitvoering Onderwijs
www.handicap-studie.nl studeren met
een functiebeperking en de Wet Gelijke
Behandeling
www.ind.nl Immigratie- en Naturalisatiedienst
www.lsvb.nl en www.iso.nl studentenvakbonden
www.myahk.nl intranet van de AHK
www.nibud.nl informatie en advies over
financiële zaken
www.nuffic.nl Nuffic, o.a. voor diplomawaardering en studeren in het buitenland
www.studie-kosten.nl over alles wat
met studeren en geld te maken heeft
www.studielink.nl aanmelding en herinschrijving hoger onderwijs
www.toeslagen.nl Belastingdienst over
o.a. huur- en zorgtoeslag
www.usc.uva.nl sporten met korting bij
het sportcentrum van de UvA

Colofon
Deze folder is een uitgave van Stichting
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Redactie Marianne Gerner, Heleen de Kam,
Eva Kol en Mary van der Meer-van der Veer
Vormgeving Thonik
Druk Leijten
Deze folder is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud
kunnen op geen enkele wijze rechten worden
ontleend of aanspraken worden gemaakt.

22 BeroepKunstenaar.nl

25 Studeren/stage in het buitenland

De website www.beroepkunstenaar.nl is er speciaal voor studenten en
afgestudeerden van de AHK. De site biedt informatie over de zakelijke kant
van werken in de kunst- en cultuursector, als zzp’er of in dienstverband. Je
leest hier alles over het werkveld en over ondernemersvaardigheden,
financiering, belasting en juridische zaken. Tijdens je studie kun je de
site gebruiken voor stages en projecten.
Via de AHK kun je ook deelnemen aan activiteiten op het gebied van
ondernemerschap van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE).

23 Aanbod andere faculteiten

Als je belangstelling hebt voor het brede opleidingsaanbod van de AHK,
kun je profiteren van de vele openbare activiteiten, zoals concerten,
tentoonstellingen, voorstellingen, lezingen en presentaties. Deze zijn
vaak gratis of met korting toegankelijk. Blijf op de hoogte van het aanbod
via de agenda’s op de websites van de AHK en de social mediakanalen.
Wil je graag studenten van andere faculteiten betrekken bij je afstudeerproject? Of heb je altijd al eens willen samenwerken met studenten van andere
faculteiten? Dan kan de AHK je project financieel ondersteunen uit het
budget voor interfacultaire projecten.

24 Studentenkorting

Als student krijg je op vertoon van je collegekaart en bewijs van inschrijving vaak korting. Doordeweeks kun je voor €3 naar Artis.
Via www.surfspot.nl krijg je korting op software. Op MyAHK vind je de
agenda, met voor studenten gratis/met korting te bezoeken voorstellingen
en exposities van medestudenten. Ook bij veel andere (culturele) instellingen krijg je studentenkorting.
Tegen gereduceerde tarieven maak je gebruik van de faciliteiten van de
fitnessketens Fit For Free, SportCity en Achmea Health Center. Kijk voor
meer informatie op www.bedrijfsfitnessonline.nl/ahk.
Daarnaast kun je met korting sporten bij USC, het sportcentrum van de
UvA, zie www.usc.uva.nl.

Wil je bij die ene docent in het buitenland studeren of stage lopen, je
horizon verbreden of nieuwe contacten leggen? De AHK werkt samen
met veel kunstopleidingen in het buitenland. De coördinator internationalisering van je faculteit helpt je bij het zoeken van een geschikte
buitenlandse instelling en de financiering. Begin bij voorkeur een jaar
van tevoren met de voorbereiding.

26 Beroep, bezwaar en klachten

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van het College van
Bestuur, de directie of de examencommissie, kun je bezwaar maken of
beroep instellen. Er zijn meerdere bezwaar- en beroepregelingen. vTot welke
instantie je je moet wenden, hangt af van de beslissing die je wilt aanvechten. Bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) kun je beroep
aantekenen tegen beslissingen over toetsen en beoordelen. Raadpleeg de
reglementen en neem altijd eerst contact op met je studentendecaan.
Voor formele klachten kun je je richten tot klachtenloket@ahk.nl.

27 Tijdelijke studieonderbreking

Als je je studie voor een bepaalde tijd wilt onderbreken, moet je van
tevoren afspraken maken over de periode en de voorwaarden voor je
terugkeer. De opleidingen stellen hier eisen aan en in bepaalde gevallen
is terugkeer alleen mogelijk door opnieuw een toelatingsprocedure te
doorlopen. Zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je
opleiding, op MyAHK of in je studiegids. Neem voor een tijdelijke
studieonderbreking altijd contact op met je studentendecaan.
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28. 1 Februari-regeling

31 Uitschrijven

Ontvang je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit en stop
je in je eerste jaar met je studie? Als je vóór 1 februari je studiefinanciering
stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs automatisch
een gift. De voorwaarde is dat je in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvraagt voor een opleiding aan hbo of universiteit.
Ben je op 1 februari begonnen met je studie en heb je toen voor het eerst
studiefinanciering gekregen? Dan kun je ook gebruikmaken van deze regeling. In dat geval moet je je studiefinanciering stopzetten vóór 1 september.

29 Bindend studieadvies

Het eerste curriculumjaar van je bachelor, de propedeuse, is zowel voor
jou als voor de AHK bedoeld om te kijken of je op de goede plek zit en of je
de studie met succes lijkt te kunnen doorlopen. Op grond van je resultaten
kan het zijn dat je niet geschikt wordt geacht voor de opleiding. In dat
geval kun je een negatief bindend studieadvies krijgen. Je kunt dan niet
doorgaan met de opleiding. Kijk voor meer informatie in de Onderwijs
en Examenregeling (OER) van je opleiding, op MyAHK of in je studiegids.

Wil je je voor het nieuwe studiejaar niet opnieuw als student aan de
AHK inschrijven, dan ben je verplicht om je uit te schrijven via Studielink.
Om restitutie van teveel betaald collegegeld te krijgen, moet je bij je
studentendecaan een AHK-formulier Verzoek tot teruggave collegegeld,
een exitformulier invullen en je collegekaart inleveren. Je krijgt dan
restitutie van het collegegeld per de eerstvolgende maand na uitschrijving.
De restitutie geldt niet voor de maanden juli en augustus.

32 Stop studiefinanciering

Als je wordt uitgeschreven, heb je geen recht meer op studiefinanciering.
Je moet altijd zelf tijdig je studiefinanciering en je studentenreisproduct
stopzetten. Dit kun je doen met je DigiD via www.duo.nl.
Het studentenreisproduct zet je stop via een oplaadautomaat, zie
www.studentenreisproduct.nl.
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33 Examen en getuigschrift

Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de AHK of je het volledige
collegegeld hebt betaald. Heb je niet alles betaald? Dan kun je geen getuigschrift krijgen. Kijk voor de voorwaarden in de Procedure verstrekken
getuigschrift. Op het getuigschrift staat de graad vermeld (bachelor of
master) die je achter je naam mag zetten. Je mag alleen de graad gebruiken
die op jouw getuigschrift staat. Dit geldt ook als de opleiding een nieuwe
graadaanduiding krijgt.

34 Uitschrijven

Wanneer je in de loop van een studiejaar afstudeert, kun je je inschrijving
beëindigen en heb je recht op teruggave van het collegegeld, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Vul in Studielink je diplomagegevens in en doe een verzoek tot uitschrijving. Download het formulier
Verzoek tot teruggave collegegeld en stuur dit met je collegekaart naar CSa.

35 Stop studiefinanciering

Na het afronden van je propedeuse ontvang je het propedeusediploma.
Kijk voor de voorwaarden in de Procedure verstrekken getuigschrift.

Wanneer je je inschrijving stopzet wegens afstuderen, moet je ook je
studiefinanciering op tijd opzeggen. Dit kun je doen met je DigiD via
www.duo.nl. Ook moet je het gebruik van je studentenreisproduct stopzetten op uiterlijk de vijfde dag dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Dit kun je doen via een oplaadautomaat, zie
www.studentenreisproduct.nl.
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Jaarlijks worden de beste afstudeerwerken genomineerd voor de AHK
Eindwerkprijs. Op 21 november 2016 maakt een onafhankelijke jury de
winnaar bekend tijdens een feestelijke ceremonie. De winnaar ontvangt
€3.000, daarnaast is er een publieksprijs van €1.000. Je kunt je afstudeerwerk inzenden via www.ahk.nl/eindwerkprijs.

37 Lichtingensite

Na je afstuderen kun je een profiel aanmaken op www.ahk.nl/lichting.
Zo laat je toekomstige studenten zien hoe het is om een kunstopleiding
aan de AHK te volgen. Met een eigen Lichtingenpagina eindig je hoger
in de zoekresultaten van Google; dit is bijvoorbeeld handig om jezelf te
profileren als artiest.

38 Alumni

Het is voor de opleidingen van de AHK van groot belang contact te
onderhouden met oud-studenten en ze te betrekken bij het onderwijs.
Dit zorgt voor een internationaal netwerk van professionals waar zowel
de oud-studenten als de opleidingen profijt van kunnen hebben.
Geef daarom ook na je afstuderen adreswijzigingen door aan de
studentenadministratie van je opleiding.

39 BeroepKunstenaar.nl

Ook na je afstuderen is de website www.beroepkunstenaar.nl handig.
Wat moet je regelen als starter, hoe maak je een marketingplan, hoe werkt
crowdfunding, hoe houd je je geldzaken onder controle? Je vindt het op
BeroepKunstenaar.nl.

Meer informatie op MyAHK
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Alles wat je moet weten
over je studie aan de AHK
Welkom aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
(AHK), waar je studeert of gaat studeren aan een van de
faculteiten. In deze folder vind je praktische informatie
over alles wat je nodig kunt hebben tijdens je studie en
waar je terechtkunt met vragen. Ook zijn er regels die je
moet kennen als je studeert aan de AHK. Uitgebreide en
actuele informatie vind je online op MyAHK.

