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Korte omschrijving

Deze regels geven aanvullende en afwijkende regels voor de inschrijving
van personen voor een opleiding die deelneemt aan het experiment
vraagfinanciering hoger onderwijs.

Artikel 1 Begripsbepalingen
1
De in deze regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Subsidieregeling
vraagfinanciering hoger onderwijs, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2
In deze regeling wordt voorts verstaan onder:
a
College van Bestuur: het College van Bestuur bedoeld in het Bestuurs- en beheersreglement;
b
module: een eenheid van 30 credits die bestaat uit een of meer leeruitkomsten;
c
opleiding: een opleiding van NHL Hogeschool die deelneemt aan het experiment
vraagfinanciering op grond van de subsidieregeling;
d
subsidieregeling: Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs;
e
voucher: aanspraak op subsidie ten behoeve van de vermindering van collegegeld, bedoeld
in artikel 3 lid 4 van de subsidieregeling;
f
WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 2 Werkingssfeer en rangorde
1
Deze regels zijn naast en in afwijking van de Regels van procedurele aard met betrekking tot
inschrijving van toepassing op elke inschrijving en herinschrijving vanaf studiejaar 2016-2017
als student of extraneus voor een opleiding van NHL Hogeschool die deelneemt aan het
experiment vraagfinanciering op grond van de subsidieregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
2
Bij strijdigheid van deze regels met andere regels van NHL Hogeschool prevaleren deze
regels.
3
Onder inschrijving in deze regels wordt mede begrepen herinschrijving, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
Artikel 3 Inschrijving
Een student kan uitsluitend voor een opleiding worden ingeschreven, indien hij mede voldoet aan de
volgende voorwaarden:
a
hij stroomt nieuw in in een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vanaf de start
van het experiment vraagfinanciering tot en met 31 augustus 2019,
b
hij volgt niet meer dan één opleiding of associate-degreeprogramma waarvoor hij wettelijk
collegegeld of verlaagd collegegeld is verschuldigd,
c
hij voldoet aan de vereisten bedoeld in artikel 7.45a lid 1 WHW, onverminderd artikel 7.45a
lid 2 WHW, en
d
hij heeft het verschuldigde collegegeld voor een module voldaan.
Artikel 4 Module
Een student:
a
wordt ingeschreven voor een opleiding voor het volgen van één module,

b
c
d
e
f
g
1
2

sluit voor elke module een onderwijsovereenkomst met NHL Hogeschool af, welke
onderwijsovereenkomst NHL Hogeschool in ieder geval tot 1 februari 2025 bewaart,
kan betreffende een bacheloropleiding ten hoogste acht modules volgen met een voucher tot
31 augustus 2024,
kan betreffende een associate-degreeprogramma ten hoogste vier modules volgen met een
voucher tot 31 augustus 2024,
kan het gebruik van een voucher niet ongedaan maken,
heeft bij wisseling van opleiding aanspraak op het totaal aantal vouchers verminderd met het
aantal al gebruikte vouchers,
kan een volgende module volgen indien:
hij de studiepunten behorend bij de voorafgaande module van de desbetreffende
bacheloropleiding of het desbetreffende associate-degreeprogramma heeft behaald, of
hij naar het oordeel van NHL Hogeschool voldoende studievoortgang heeft geboekt en hij bij
niet meer dan één module van dezelfde bacheloropleiding of hetzelfde associatedegreeprogramma de studiepunten niet volledig heeft behaald.

Artikel 5 Collegegeld
1
Het College van Bestuur stelt tijdig voorafgaande aan het studiejaar het collegegeld voor een
opleiding per module vast met en zonder verrekening van een voucher.
2
Het College van Bestuur maakt het collegegeld als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig
voorafgaande aan het studiejaar bekend op ten minste de website en het intranet van NHL
Hogeschool.
3
Het College van Bestuur meldt voor 1 september van een jaar de hoogte van het collegegeld
voor een module per opleiding of associate-degreeprogramma in het studiejaar dat aanvangt
op 1 september van dat jaar aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 6 Verhaalsrecht
Indien blijkt dat een student onterecht gebruik heeft gemaakt van een voucher, kan NHL Hogeschool
het bedrag dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond daarvan wordt
teruggevorderd op de student verhalen.
Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1
Deze regels treden in werking op 1 september 2016.
2
Deze regels worden aangehaald als: Regels van procedurele aard met betrekking tot
inschrijving vraagfinanciering.

