Rechten
& plichten
Collegegeld
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. Moeite met collegegeld betalen? Kijk op
www.duo.nl bij collegegeldkrediet: ook voor EU-/
EER-studenten zonder recht op studiefinanciering.

Medezeggenschap
De AHK heeft een Hogeschoolraad en iedere
academie heeft een Faculteitsraad. Algemene AHKonderwerpen komen terecht bij de Hogeschoolraad,
die regelmatig overlegt met het College van Bestuur.
De Faculteitsraden bespreken beleidskwesties die
de eigen academie aangaan. Daarnaast zijn er op de
academies opleidingscommissies die adviseren over
de kwaliteit van de opleiding(en). Wil je meedenken
over beleid en onderwijs? Kijk dan voor meer
informatie op MyAHK.

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. Je vindt
het studentenstatuut op MyAHK.

Persoonlijke
omstandigheden
Onderwijs- en
examenregeling
Alle academies hebben een onderwijs- en
examenregeling (OER), waarin de inhoud en
inrichting van de opleiding staat beschreven.
Je vindt er ook informatie over tentamens/examens,
studielast, beoordelingen en vrijstellingen. De OER
staat in de studiegids en op MyAHK.

Bindend studieadvies
Het eerste jaar van je bachelor, de propedeuse, is
zowel voor jou als voor de opleiding bedoeld om te
kijken of je op de goede plek zit en of je de studie
met succes kunt vervolgen. Als je niet voldoet aan
de norm zoals beschreven in de OER, kun je een
negatief bindend studieadvies ontvangen. Hierbij
worden persoonlijke omstandigheden meegewogen.
Het is daarom van belang om tijdig contact op te
nemen met de studentendecaan als er persoonlijke
omstandigheden spelen. Met een negatief bindend
studieadvies kun je niet doorgaan met de opleiding.

Herinschrijven
& uitschrijven

Studie en handicap

Financiële ondersteuning

1 februari-regeling

Afstuderen

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 de studentendecaan.
Deze kan je adviseren en zo nodig doorverwijzen,
bijvoorbeeld naar de coördinator Studie + Handicap.

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 met de studentendecaan.

Wanneer je voor het eerst studiefinanciering voor
hbo of universiteit ontvangt en je in dat eerste jaar
vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je
studentenreisproduct en aanvullende beurs mogelijk
een gift. Voorwaarde is dat je in datzelfde studiejaar
geen studiefinanciering meer aanvraagt voor een
opleiding aan hbo of universiteit en binnen tien jaar
afstudeert. Check de voorwaarden op www.duo.nl.

Wanneer je bent afgestudeerd kun je je
inschrijving beëindigen. Ga naar Studielink, vul
je diplomagegevens in en doe een verzoek tot
uitschrijving. Lever je collegekaart in bij de Centrale
Studentenadministratie. Wanneer je in de loop
van een studiejaar afstudeert wordt teveel betaald
collegegeld verrekend.

Tijdelijke
studieonderbreking

Klachten, bezwaar
en beroep

Herinschrijven

Studiefinanciering
stoppen

Wanneer je je studie voor een bepaalde tijd wilt
onderbreken, moet je van tevoren afspraken maken
over de periode en de voorwaarden voor je terugkeer.
Neem voor een tijdelijke studieonderbreking altijd
contact op met je studentendecaan, want 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 van je opleiding.

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt of het
niet eens bent met een formele beslissing over het
bindend studieadvies. In dat geval kun je voor meer
informatie terecht bij het klachtenloket op MyAHK.
Neem ook contact op met je studentendecaan en
raadpleeg het studentenstatuut voor de regelingen
en procedures.

START

STUDENTENDECAAN
EXAMENCOMMISSIE
De examencommissie stelt vast of je aan het einde van de opleiding voldoet
aan de eisen die de opleiding stelt en reikt het diploma uit. 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 betreffende docent en/of je studieleider. Als dit geen oplossing biedt, kun
je contact opnemen met de examencommissie. Deze kan nagaan of de juiste
procedures zijn gevolgd en of er 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.

Samenwerken

Elke academie heeft zijn eigen studentendecaan.
De studentendecaan 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 of een
gebrek aan motivatie. De studentendecaan is tevens de
contactpersoon voor buitenlandse studenten en studenten
met een functiebeperking. Over het algemeen geldt: hoe
eerder je langskomt, hoe beter je geadviseerd kunt worden.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie
wordt zorgvuldig behandeld.

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

Ieder jaar schrijf je je opnieuw in via Studielink.
Je bent heringeschreven als je vóór 1 september een
herinschrijvingsverzoek hebt gedaan in Studielink, je
geen openstaande schuld hebt van voorgaande jaren
en in Studielink een machtiging hebt afgegeven voor
het betalen van het collegegeld.

Tussentijds uitschrijven
Wanneer je besluit te stoppen met je studie bespreek
je dit met de studieleider, studieadviseur en/of
hoofdvakdocent. Vervolgens doe je een verzoek tot
uitschrijving via Studielink. Daarna ga je langs bij
de studentendecaan om een ‘Verzoek tussentijdse
uitschrijving / restitutie collegegeld’ en een ‘Exitvragenformulier’ in te vullen. Je levert hier ook je
collegekaart in. Wanneer je je in de loop van een
studiejaar uitschrijft wordt teveel betaald
collegegeld verrekend.

Wanneer je afstudeert of jezelf uitschrijft heb je
geen recht meer op studiefinanciering. In beide
gevallen moet je 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.

Wil je samenwerken met studenten van
een andere academie? Kijk dan op de
community Interfacultaire projecten op
MyAHK. Hier vind je ook meer informatie
over de mogelijkheden van financiële
ondersteuning vanuit de AHK.

Eindwerkprijs
Jaarlijks worden de beste afstudeerwerken
genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs.
Op 27 november 2017 maakt een
onafhankelijke jury de winnaars bekend
tijdens een feestelijke ceremonie. Er is een
bachelor- en masterprijs van ieder € 3.000.
Daarnaast is er een publieksprijs.
Je kunt je afstudeerwerk inzenden via
www.ahk.nl/eindwerkprijs.

Contact onderhouden
Opleidingen van de AHK houden graag contact met
oud-studenten. Geef daarom ook na je afstuderen
adreswijzigingen door aan de studentenadministratie
van je opleiding.

CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE
Bij de Centrale Studentenadministratie, op de eerste verdieping van de
Academie voor Theater en Dans, kun je informatie krijgen over visa, de
betaling en restitutie van collegegeld en je (her)inschrijving. Wanneer je
e-mailadres, telefoonnummer of adresgegevens veranderen, moet je dit zelf
doorgeven via Studielink. Zorg ervoor dat je informatie in Studielink altijd
up-to-date is; deze gegevens worden namelijk gebruikt door de Centrale
Studentenadministratie om je te informeren.

Artists in
Residence
De AHK nodigt ieder jaar meerdere artists in
residence uit om studenten en docenten te
inspireren. In deze projecten worden actuele
ontwikkelingen en vraagstukken uit de
kunstpraktijk behandeld. Houd www.air.ahk.nl
in de gaten voor meer informatie, presentaties
en evenementen.

Studentenkorting
Als student krijg je op vertoon van je collegekaart
en bewijs van inschrijving vaak korting.
Doordeweeks kun je bijvoorbeeld voor maar
€ 3 naar Artis en via www.surfspot.nl krijg je
korting op software.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. Daarnaast
kun je met korting sporten bij USC,
het sportcentrum van de UvA.

Voorzieningen
MyAHK

Bibliotheken

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 praktische informatie. Daarnaast
biedt MyAHK 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. Log daarom regelmatig in.

Alle academies van de AHK beschikken over een
bibliotheek of mediatheek met gespecialiseerde
collecties. De collecties kun je raadplegen via de online
catalogus. De bibliotheken beschikken daarnaast
over studieruimtes en kopieerapparaten. Je kunt
gebruik maken van alle bibliotheken en tevens van de
bibliotheken van de UvA.

Trainingen
ICT-HELPDESK
De ICT-helpdesk staat voor je klaar
wanneer je vragen hebt over je e-mail
of MyAHK-account.

Collegekaart

Evenementen
Profiteer van concerten, tentoonstellingen,
voorstellingen, lezingen en presentaties op de
andere academies. 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.

Contact

Je ontvangt een collegekaart die geldig is voor
de hele duur van je studie. De collegekaart is een
persoonlijke pas die je onder andere toegang geeft
tot de gebouwen en waarmee je kunt kopiëren
en printen. Wanneer je eerstejaars bent en je je
inschrijving, betaling en foto-upload voor 15 juli hebt
geregeld, ligt aan het begin van het studiejaar je
collegekaart klaar bij de receptie van je opleiding.
Ligt er geen collegekaart voor je klaar? Neem dan
contact op met de Centrale Studentenadministratie.

De AHK biedt in het voor- en najaar de training
planning en timemanagement aan en in de herfst een
studiegerelateerde stress-/faalangsttraining. Sommige
opleidingen hebben ook voorzieningen op het gebied van
gezondheidsbevordering en blessurepreventie. Neem
contact op met de studentendecaan of de coördinator
Studie + Handicap voor meer informatie.

BeroepKunstenaar.nl
Op BeroepKunstenaar.nl vind je informatie over de
zakelijke kant van werken in de kunst- en cultuursector.
Laat je inspireren door filmpjes over werkervaring en de
vele praktische stappenplannen, tests en wegwijzers.
Lees daarnaast bijvoorbeeld over het werkveld,
ondernemersvaardigheden, financiering, belasting
en juridische zaken. Tijdens je studie kun je de site
gebruiken bij projecten en als voorbereiding op je stage.

COÖRDINATOREN INTERNATIONALISERING
Wil je in het buitenland studeren of stage lopen?
De coördinator internationalisering van jouw academie kan
je helpen bij het zoeken van een geschikte buitenlandse
instelling en de financiering van je reis. Begin minimaal een
half jaar van tevoren met de voorbereiding.

CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE
Open: maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur
Jodenbreestraat 3 (eerste verdieping)
Postbus 15079, 1001 MB Amsterdam
020 527 7734, csa@ahk.nl
ICT-HELPDESK
020 527 7752, helpdesk@ahk.nl
STUDENTENDECANEN
Breitner Academie: sabine.brand@ahk.nl
Academie van Bouwkunst: mildred.vanswan@ahk.nl
Conservatorium van Amsterdam: heleen.dekam@ahk.nl
Nederlandse Filmacademie: timon.hagen@ahk.nl
Reinwardt Academie: joppe.knoester@ahk.nl en bob.crezee@ahk.nl
Academie voor Theater en Dans: timon.hagen@ahk.nl
(Master DAS Theatre: juul.beeren@ahk.nl)
Master Kunsteducatie: sabine.brand@ahk.nl
COÖRDINATOREN INTERNATIONALISERING
Instellingscoördinator Internationalisering: kamwai.kui@ahk.nl
Ondersteuning: secretariaat@ahk.nl
Breitner Academie: ans.hom@ahk.nl
Academie van Bouwkunst: mildred.vanswan@ahk.nl
Conservatorium van Amsterdam: rita.spin@ahk.nl
Nederlandse Filmacademie: nicolette.jongkind@ahk.nl
Reinwardt Academie: mirjam.wijnands@ahk.nl
Academie voor Theater en Dans: atd-internationaldesk@ahk.nl
(Theater: Tom Willems - Dans: María Inés Villasmil)
Master Kunsteducatie: jappe.groenendijk@ahk.nl
VERTROUWENSPERSONEN
De vertrouwenspersonen kunnen benaderd worden door studenten van
alle studierichtingen, met uitzondering van Niki Lemmens, zij is alleen
beschikbaar voor studenten van de ATD.
Bob Crezee (Reinwardt Academie, 020 527 7121, bob.crezee@ahk.nl)
Marianne Gerner (Servicebureau, 020 527 7708, marianne.gerner@ahk.nl)
Niki Lemmens (ATD, 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)
COÖRDINATOR STUDIE + HANDICAP
Coördinator Studie + Handicap: trude.cone@ahk.nl

HANDIGE WEBSITES
www.ahk.nl
www.myahk.nl
www.studentenzaken.ahk.nl
www.bedrijfsfitnessonline.nl/ahk sporten met studentenkorting
www.beroepkunstenaar.nl over ondernemen in de kunst- en 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.nibud.nl informatie en advies over financiële zaken
www.nuffic.nl 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.uba.uva.nl boeken lenen bij de bibliotheek van de UvA
www.usc.uva.nl sporten met korting bij het sportcentrum van de UvA

www.breitneracademie.nl
www.academievanbouwkunst.nl
www.conservatoriumvanamsterdam.nl
www.filmacademie.nl
www.reinwardtacademie.nl
www.academievoortheaterendans.nl
www.masterkunsteducatie.nl
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