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Rechten en plichten TUA-Contractanten  

A. Vakken volgen 
Sinds een aantal jaren is het mogelijk om losse modules te volgen aan de Theologische Universiteit in 

Apeldoorn. De zogenoemde contractanten kunnen daarvoor aanschuiven bij het reguliere onderwijs. 

Tevoren wordt in overleg met de studieadviseur en/of examencommissie gekeken of voor 

degewenste module(s) speciale voorkennis/vooropleiding vereist is en of er ruimte is binnen de 

groep. Als contractant kan maximaal 40 EC per jaar en 120 EC per opleiding gedaan worden. Komt 

het aantal daarboven dan dient men zich in te schrijven als voltijdstudent.  

B. Rechten en plichten 
Op de TUA hebben contractanten recht op: 

1. Toegang Educator en Teams 

2. Bibliotheekpas 

3. TUA-mailadres 

4. Evaluaties kwaliteitszorg 

5. Toegang integratiecolleges en themadagen (tegen tarief van 0.5 EC per keer) 

6. Advies 

Op de TUA hebben contractanten GEEN recht op: 

1. Collegekaart 

2. Kortingen; zoals gratis of gereduceerd toegang tot bijvoorbeeld TUA-activiteiten en AKZ+-

lezingen 

3. Studiebegeleiding 

Verder geldt: 

1. Door de wet wordt bepaald dat diploma’s alleen afgegeven kunnen worden aan voltijdstudenten. 

2. De 120 EC zijn inclusief andere vrijstellingen (eerder en elders verworven kennis). 

3. De harde knip tussen de bachelor en de master geldt in principe ook voor contractanten. 

4. Contractanten betalen per EC (=studiepunt) aan gevolgd onderwijs. 

5. Contractanten kunnen alleen verzoeken tot toelating indienen bij de examencommissie (geen 

verzoeken om vrijstelling en dergelijke). 

6. Modules zoals masterscriptie, bachelorproef, en gemeentestage kunnen niet gevolgd worden 

door contractanten. 

C. Studie afronden 
Wil een contractant een opleiding afronden, dan dient hij zich een volledig jaar (de laatste 60 EC) in 

te schrijven als (voltijd)student. De als contractant verkregen tentamenbriefjes kunnen via de 

administratie bij de examencommissie ingediend worden met het verzoek om vrijstelling. Voor een 

als contractant afgeronde module, komt op de cijferlijst van de student geen cijfer, maar ‘vrijstelling’ 

te staan. Diploma’s kunnen alleen verleend worden aan voltijdstudenten, niet aan contractanten. 


