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Bijzonderheden

De geleding studenten van de Medezeggenschapsraad heeft op grond
van artikel 10.20a WHW advies uitgebracht over de regels met
betrekking tot de studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten, als
bedoeld in artikel 7.31d lid 4 WHW.

Korte omschrijving

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en
collegegeld geven regels betreffende de inschrijving voor opleidingen
van NHL Hogeschool, het daarvoor verschuldigde collegegeld en de
mogelijkheden tot en de gevolgen van beëindiging van een
inschrijving.

INLEIDING
Om te mogen deelnemen aan het onderwijs van een opleiding van NHL Hogeschool is inschrijving als
student vereist. Hiervoor is collegegeld verschuldigd. Voor uitsluitend het afleggen van toetsen en
examens is inschrijving als extraneus mogelijk. Hiervoor is examengeld verschuldigd.
Een inschrijving vindt in beginsel plaats voor een geheel studiejaar. In bepaalde gevallen is inschrijving
tijdens het studiejaar mogelijk. Een inschrijving kan veelal tussentijds worden beëindigd, waarmee ook
de verplichting om college- of examengeld te betalen voor de resterende periode van het studiejaar
vervalt. Als dat al is betaald, wordt dat terugbetaald.
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geeft een dwingendrechtelijk
kader voor de inschrijving, de beëindiging daarvan en het collegegeld. NHL Hogeschool is gehouden dit
kader te volgen. Daar waar vereist en wenselijk zijn door NHL Hogeschool nadere regels vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEAPLINGEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
1
De in deze regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
2
In deze regeling wordt voorts verstaan onder:
a
Bureau Inschrijving: het Bureau Inschrijving behorende tot het Servicecluster
Onderwijslogistieke Services als bedoeld in het Bestuurs- en beheersreglement;
b
College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuurs- en
beheersreglement;
c
studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het
daaropvolgende jaar;
d
Studielink: de online inschrijfwizard op www.nhl.studielink.nl;
e
WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 1.2 Werkingssfeer
1
Deze regels zijn van toepassing op elke inschrijving en herinschrijving voor studiejaar 20172018 als student of extraneus voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding van NHL
Hogeschool, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2

Onder inschrijving in deze regels wordt mede begrepen herinschrijving, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

HOOFDSTUK 2 INSCHRIJVING
Artikel 2.1 Inschrijving en niet-gerechtigde deelname onderwijs
1
Een persoon die wenst gebruik te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen,
examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs van
NHL Hogeschool, dient zich door het College van Bestuur als student of extraneus te laten
inschrijven.
2
Een persoon die niet is ingeschreven en gebruikmaakt van de onderwijs- of
examenvoorzieningen van NHL Hogeschool is aan NHL Hogeschool een schadevergoeding
verschuldigd ter grootte van het collegegeld dat hij verschuldigd zou zijn geweest indien hij zich
per 1 september van het studiejaar had ingeschreven.
3
NHL Hogeschool kan aangifte of klachte doen van het gebruikmaken van de onderwijs- of
examenvoorzieningen van NHL Hogeschool zonder de daarvoor vereiste inschrijving.
4
Een persoon kan niet gelijktijdig voor meer dan één wijze van inrichting van een opleiding
worden ingeschreven.
5
Een persoon kan zich voor een duale opleiding uitsluitend laten inschrijven als student.
6
Een persoon die een associate-degreeprogramma wil volgen, wordt ingeschreven voor de
bacheloropleiding en het associate-degreeprogramma.
Artikel 2.2 Procedure inschrijving
1
Een persoon kan zich uitsluitend laten inschrijven voor een opleiding van NHL Hogeschool via
Studielink. NHL Hogeschool gaat eerst tot inschrijving over nadat hij heeft vastgesteld dat de
persoon voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden zoals bij of krachtens de WHW en de
regelingen van NHL Hogeschool gesteld.
2
Een persoon verstrekt bij inschrijving zijn persoonsgebonden nummer aan NHL Hogeschool.
NHL Hogeschool neemt het persoonsgebonden nummer op in de administratie van NHL
Hogeschool.
3
Inschrijving voor een opleiding van NHL Hogeschool kan uitsluitend plaatsvinden per 1
september van het studiejaar behoudens het bepaalde in artikel 9.
4
Een persoon die:
a
voor 1 september van het studiejaar het verzoek heeft gedaan te worden ingeschreven, wordt
per 1 september van dat studiejaar ingeschreven mits hij uiterlijk op 30 september van dat
studiejaar aan de inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan;
b
op of na 1 september van het studiejaar het verzoek heeft gedaan te worden ingeschreven,
wordt per eerste dag van de maand waarop het verzoek betrekking heeft ingeschreven indien
gelet op het bepaalde in artikel 9 inschrijving per deze maand mogelijk is en hij uiterlijk op de
laatste dag van die maand aan de inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan.
Artikel 2.3 Inschrijving extraneus
1
Een persoon kan uitsluitend als extraneus worden ingeschreven voor een voltijdse of
deeltijdse opleiding van NHL Hogeschool.
2
Inschrijving als extraneus is uitsluitend mogelijk, indien naar het oordeel van het College van
Bestuur de aard of het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet, onverminderd het
bepaalde in artikel 9.

Artikel 2.4 Aanmelding uiterlijk op 1 mei voor bacheloropleiding
1
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 dient een persoon die zich voor de eerste maal
aanmeldt als student voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding van NHL
Hogeschool zich uiterlijk op 1 mei voorafgaande aan het studiejaar waarop zijn aanmelding
betrekking heeft, aan te melden. Indien de persoon zich voor meer dan één
bacheloropleiding wil aanmelden, geldt de verplichting voor één bacheloropleiding.
2
Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op een student die zich na 1 mei aanmeldt bij een
andere bacheloropleiding dan die waarbij hij oorspronkelijk was ingeschreven, maar kan
aantonen dat de nieuwe aanmelding het gevolg is van een beëindiging van de inschrijving op
grond van artikel 7.8b lid 5 WHW op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden voor
1 mei, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor hij zich wenst in te schrijven.
3
Indien de persoon zich uiterlijk op 1 mei voor één of meer bacheloropleidingen heeft
aangemeld als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft hij het recht deel te nemen aan de
studiekeuzeactiviteiten als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4
De studiekeuzeactiviteiten van NHL Hogeschool omvatten:
a
het bij de aanmelding invullen van een vragenlijst;
b
het afleggen van een studiekeuzetest;
c
het deelnemen aan proefstuderen;
d
het meelopen met een student van de opleiding;
e
het voeren van een studiekeuzegesprek.
De in dit lid genoemde studiekeuzeactiviteiten worden aangeboden in de periode van 1
oktober tot en met 31 augustus voorafgaande aan het studiejaar van inschrijving en zijn
kosteloos.
5
Nadat de persoon de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in lid 4 onder a van dit artikel heeft
verricht, brengt het College van Bestuur op grond daarvan binnen twee weken een positief of
negatief studiekeuzeadvies uit.
6
Indien een persoon niet heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten als bedoeld in lid
4 van dit artikel, op grond van welke reden dan ook, worden daaraan voor hem geen
nadelige gevolgen verbonden.
7
Lid 2 tot en met 5 van dit artikel is niet van toepassing op:
a
de inschrijving voor een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure is ingesteld, en
b
degene die op grond van artikel 7.28 WHW vanwege het bezit van een buiten Nederland
behaald diploma is vrijgesteld van de diploma-eisen, als bedoeld in de artikelen 7.24 lid 1 en
2 WHW.
8
Het College van Bestuur treft voor personen afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten zodanige
voorzieningen dat zij kunnen deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten zonder dat hun
fysieke aanwezigheid op de instelling vereist is.
Artikel 2.5 Aanmelding na 1 mei voor andere bacheloropleiding
1
Indien een persoon heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 7.31a lid 1 WHW
behorend bij die andere bacheloropleiding en zich na 1 mei bij NHL Hogeschool voor een
andere bacheloropleiding dan de bacheloropleiding, als bedoeld in genoemde bepaling,
aanmeldt, is hij verplicht om deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel
2.4 lid 4 onder a en heeft hij het recht om deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten als
bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder b, c, d en e. De in dit lid genoemde studiekeuzeactiviteiten
worden aangeboden in de periode van 1 oktober tot en met 31 augustus voorafgaande aan
het studiejaar van inschrijving en zijn kosteloos.
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Nadat de persoon de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder a heeft
verricht, brengt het College van Bestuur op grond daarvan binnen twee weken een positief of
negatief studiekeuzeadvies uit.
Indien een persoon zonder geldige reden van verhindering niet deelneemt aan de
studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder a wordt de inschrijving van de
persoon geweigerd.
Als geldige reden van verhindering als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt aangemerkt een
bijzondere omstandigheid als gevolg waarvan de persoon redelijkerwijze niet heeft kunnen
deelnemen aan de verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit. Onder bijzondere omstandigheid
worden ten minste begrepen ziekte en bijzondere familieomstandigheden.
Dit artikel is mede van toepassing op de student als bedoeld in artikel 2.4 lid 2.
Dit artikel is niet van toepassing op:
de inschrijving voor een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure is ingesteld, en
degene die op grond van artikel 7.28 WHW vanwege het bezit van een buiten Nederland
behaald diploma is vrijgesteld van de diploma-eisen, als bedoeld in artikel 7.24 lid 1 en 2
WHW.
Het College van Bestuur treft voor personen afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten zodanige
voorzieningen dat zij kunnen deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten zonder dat hun
fysieke aanwezigheid op de instelling vereist is.

Artikel 2.6 Aanmelding na 1 mei voor eerste keer voor bacheloropleiding
1
Indien een persoon niet heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 7.31a lid 1
WHW en zich na 1 mei voor een bacheloropleiding aanmeldt, is hij verplicht om deel te
nemen aan de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder a en heeft hij het
recht om deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder b,
c, d en e. De in dit lid genoemde studiekeuzeactiviteiten worden aangeboden in de periode
van 1 oktober tot en met 31 augustus voorafgaande aan het studiejaar van inschrijving en
zijn kosteloos.
2
Nadat de persoon de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder a heeft
verricht, brengt het College van Bestuur op grond daarvan binnen twee weken een positief of
negatief studiekeuzeadvies uit.
3
Indien een persoon zonder geldige reden van verhindering niet deelneemt aan de
studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 2.4 lid 4 onder a wordt de inschrijving van de
persoon geweigerd.
4
Als geldige reden van verhindering als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt aangemerkt een
bijzondere omstandigheid als gevolg waarvan de persoon redelijkerwijze niet heeft kunnen
deelnemen aan de verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit. Onder bijzondere omstandigheid
worden ten minste begrepen ziekte en bijzondere familieomstandigheden.
5
Dit artikel is niet van toepassing op:
a
de inschrijving voor een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure is ingesteld,
b
degene die op grond van artikel 7.28 WHW vanwege het bezit van een buiten Nederland
behaald diploma is vrijgesteld van de diploma-eisen, als bedoeld in artikel 7.24 lid 1 en 2
WHW, en
c
op de student als bedoeld in artikel 2.4 lid 2.
6
Het College van Bestuur treft voor personen afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten zodanige

voorzieningen dat zij kunnen deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten zonder dat hun
fysieke aanwezigheid op de instelling vereist is.
Artikel 2.7 Inschrijving na 1 september van het studiejaar
1
Een persoon kan uitsluitend na 1 september voor een opleiding van NHL Hogeschool worden
ingeschreven als student of extraneus voor het resterende deel van het lopende studiejaar in
overeenstemming met het bepaalde in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de
desbetreffende opleiding. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van een opleiding
is aangegeven of en zo ja per welke maand inschrijving na 1 september van het studiejaar
mogelijk is.
2
In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan het College van Bestuur een persoon
na 1 september van het studiejaar voor een opleiding van NHL Hogeschool inschrijven,
indien hij zijn inschrijving voor deze opleiding aan NHL Hogeschool heeft beëindigd wegens
bijzondere persoonlijke omstandigheden als bedoeld in de Regeling studieadvies
propedeutische fase, hij daaraan voorafgaand overleg heeft gehad met een studentendecaan
en naar het oordeel van het College van Bestuur de aard of het belang van het onderwijs zich
daartegen niet verzet.
3
In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan het College van Bestuur een persoon
die voor een bacheloropleiding met inbegrip van een associate-degreeprogramma van NHL
Hogeschool staat ingeschreven na 1 september van het studiejaar voor een andere
bacheloropleiding van NHL Hogeschool inschrijven, indien hij daaraan voorafgaand overleg
heeft gehad met een studentendecaan en naar het oordeel van het College van Bestuur de
aard of het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet.
4
Met terzijde stelling van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel kan het College van
Bestuur te allen tijde op grond van zwaarwegende belangen van NHL Hogeschool besluiten
dat er geen inschrijving na 1 september van het studiejaar voor één of meer opleidingen, één
of meer groepen van studenten of extraneï of één of meer maanden zal plaatsvinden.
5
Inschrijving in de maand september en oktober is op grond van lid 1 van dit artikel niet
mogelijk.
Artikel 2.8 Bewijs van inschrijving
1
NHL verstrekt kosteloos aan een persoon bij inschrijving:
a
een NHL-kaart die toegang geeft tot onder meer de studentenvoorzieningen van NHL
Hogeschool en die tegenover NHL Hogeschool geldt als bewijs van inschrijving. De NHLkaart wordt eenmalig bij inschrijving verstrekt en niet tevens bij herinschrijving;
b
twee schriftelijke bewijzen van inschrijving. De schriftelijke bewijzen van inschrijving worden
tevens bij herinschrijving verstrekt.
2
Een persoon kan tegen een door het College van Bestuur vast te stellen vergoeding
een vervangend bewijs van inschrijving en een vervangende NHL-kaart verkrijgen,
tenzij naar het oordeel van het College van Bestuur de persoon daarbij geen redelijk
belang heeft.
Artikel 2.9 Melding aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het College van Bestuur meldt de inschrijving aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Artikel 2.10 Weigering inschrijving wegens ongeschiktheid

1

2

Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie voor
de opleiding waarvoor de student zich wil laten inschrijven en na zorgvuldige afweging van
de betrokken belangen de inschrijving van een student voor deze opleiding weigeren als die
student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de
uitoefening van één of meer beroepen waartoe de door hem te volgen opleiding hem opleidt,
dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
Het College van Bestuur kan besluiten de student waarvan de inschrijving voor dezelfde of
een verwante opleiding is geweigerd of is beëindigd aan een andere instelling voor hoger
onderwijs op grond van artikel 7.42a WHW niet opnieuw of niet voor die opleiding in te
schrijven.

Artikel 2.11 Weigering inschrijving wegens niet respecteren grondslag
1
Het College van Bestuur kan de inschrijving van een persoon weigeren indien:
a
deze persoon de grondslag en de doelstellingen van NHL Hogeschool niet respecteert, of
b
gegronde vrees bestaat dat deze persoon van die inschrijving en daaraan verbonden rechten
misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen aard van NHL
Hogeschool, dan wel is gebleken dat deze persoon van die inschrijving en daaraan
verbonden rechten zulk een misbruik heeft gemaakt.
2
De weigering als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt schriftelijk en is met redenen
omkleed.

HOOFDSTUK 2A INSCHRIJVING VRAAGFINANCIERING
Artikel 2a.1 Werkingssfeer en rangorde
1
De regels van dit hoofdstuk zijn naast en in afwijking van de regels van hoofdstuk 2 van
toepassing op elke inschrijving en herinschrijving 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.
Artikel 2a.2 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 als 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 2a.3 Module
Een student:
a
wordt ingeschreven voor een opleiding voor het volgen van één module,
b
sluit voor elke module een onderwijsovereenkomst met NHL Hogeschool af, welke
onderwijsovereenkomst NHL Hogeschool in ieder geval tot 1 februari 2025 bewaart,
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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.

HOOFDSTUK 3 VASTSTELLING EN BETALING COLLEGEGELD EN
EXAMENGELD
Artikel 3.1 Vaststelling collegegeld en examengeld
1
Het College van Bestuur stelt voor 1 maart voorafgaande aan het studiejaar:
a
het gedeeltelijke wettelijke collegegeld vast voor deeltijdse en duale opleidingen als bedoeld in
artikel 7.45 lid 2 WHW;
b
het instellingscollegegeld vast als bedoeld in artikel 7.46 lid 2 WHW;
c
het examengeld vast als bedoeld in artikel 7.44 lid 2 WHW.
2
Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of
groepen studenten een verschillend gedeeltelijk wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
vaststellen.
Artikel 3.2 Bekendmaking collegegeld en examengeld
Het College van Bestuur maakt de wettelijke collegegelden, het instellingscollegegeld en het examengeld
voor 1 april voorafgaande aan het studiejaar bekend op ten minste de website en het intranet van NHL
Hogeschool.
Artikel 3.3 Melding collegegeld en examengeld
Het College van Bestuur informeert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de hoogte
van het door hem vastgestelde collegegeld als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 onder a en b van deze regels.
Artikel 3.4 Vaststelling verschuldigd collegegeld
Het College van Bestuur stelt het door een student verschuldigde collegegeld vast bij de inschrijving op
grond van de bij het College van Bestuur bekende informatie over de student.
Artikel 3.5 Wijziging verschuldigd collegegeld
1
Indien een student voor een studiejaar het instellingscollegegeld betaalt of heeft betaald en
gedurende dat studiejaar alsnog voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7.45a lid 1, 2,
3 of 6 WHW voor verschuldigdheid van het wettelijk collegegeld, is hij op zijn verzoek voor het
resterende deel van het studiejaar het voor hem geldende wettelijk collegegeld verschuldigd.
2
Het College van Bestuur betaalt de student als bedoeld in lid 1 van dit artikel het voor het restant
van het studiejaar reeds door hem betaalde instellingscollegegeld terug na verrekening met het
door de student verschuldigde wettelijk collegegeld.

Artikel 3.6 Vermindering wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld wegens inschrijving
tijdens het studiejaar
Degene die na 1 september van het studiejaar wordt ingeschreven, is het voor hem geldende wettelijk
collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd naar rato van het aantal resterende maanden van het
lopende studiejaar.
Artikel 3.7 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld wegens betaald wettelijk collegegeld
1
Indien een student als bedoeld in artikel 7.45a WHW bij NHL Hogeschool of een andere
bekostigde instelling is ingeschreven voor een opleiding en bij NHL Hogeschool een tweede
inschrijving wenst, is hij voor de laatstbedoelde inschrijving vrijgesteld van het betalen van
collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is
dan het volledige wettelijke collegegeld, als bedoeld in artikel 7.45 lid 1 WHW. In dat geval is hij
het verschil verschuldigd.
2
Een student die aanspraak maakt op wettelijk collegegeld op grond van artikel 7.45a lid 2 WHW
wordt voor een andere inschrijving niet vrijgesteld van het betalen van wettelijk collegegeld als
bedoeld in artikel 7.45 en 7.45a en 7.46 WHW.
3
Degene die in aanmerking wil komen voor de vermindering of vrijstelling van collegegeld als
bedoeld in lid 1 van dit artikel op grond van een eerste inschrijving aan een andere bekostigde
instelling dan NHL Hogeschool, dient bij het verzoek tot inschrijving een bewijs van betaald
collegegeld van de andere bekostigde instelling te verstrekken aan NHL Hogeschool.
Artikel 3.8 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld wegens betaald les- en cursusgeld
1
Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs les- of cursusgeld
verschuldigd is op grond van de Les- en cursusgeldwet, en die in plaats daarvan, dan wel
daarnaast in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven en daarvoor het wettelijk
collegegeld, als bedoeld in artikel 7.45 lid 1 WHW, is verschuldigd, is voor de inschrijving voor
een opleiding aan NHL Hogeschool een collegegeld verschuldigd, dat het verschil bedraagt
tussen de reeds voldane bijdrage en het bedoelde wettelijke collegegeld. Indien hij een
collegegeld verschuldigd is dat lager is dan het reeds voldane bedrag wordt hij van het betalen
van collegegeld vrijgesteld.
2
Degene die in aanmerking wil komen voor de vermindering of vrijstelling van collegegeld als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient bij het verzoek tot inschrijving het bewijs van betaald les- of
cursusgeld aan NHL Hogeschool te verstrekken en een schriftelijke bevestiging van de Dienst
Uitvoering Onderwijs dat er geen restitutie wordt verleend van het betaalde les- of cursusgeld.
Artikel 3.9 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld in andere gevallen
Vermindering en vrijstelling van wettelijk collegegeld in andere gevallen dan genoemd in artikel 4.2 en
4.3 vindt niet plaats.
Artikel 3.10 Vermindering en vrijstelling instellingscollegegeld
Vermindering en vrijstelling van instellingscollegegeld vindt niet plaats.
Artikel 3.11 Vermindering en vrijstelling examengeld
Vermindering en vrijstelling van examengeld vindt niet plaats.
Artikel 3.12 Betaling college- of examengeld door of namens student of extraneus
Het college- of examengeld is verschuldigd door de student of extraneus en wordt betaald

door:
a
b

de student of extraneus; of
een derde, namens de student of extraneus, mits de student of extraneus hiermee schriftelijk
heeft ingestemd en onverminderd de betalingsverplichting van de student of extraneus.

Artikel 3.13 Wijzen van betaling
1
De betaling van het verschuldigde collegegeld of examengeld geschiedt door:
a
betaling ineens;
b
betaling in termijnen. Het verschuldigde collegegeld of examengeld wordt in negen gelijke
maandelijkse termijnen van september tot en met mei van het studiejaar geïncasseerd op of
omstreeks de door Bureau Inschrijving aangegeven data, tenzij door Bureau Inschrijving bij de
inschrijving schriftelijk anders is aangegeven, onverminderd het recht om op verzoek het
verschuldigde collegegeld of examengeld in vijf termijnen te betalen. Bij de eerste termijn is, ook
bij inschrijving voor een gedeelte van een studiejaar, een vast bedrag van EUR 24,- aan
administratiekosten verschuldigd. Bij een inschrijving voor een gedeelte van het studiejaar komen
uitsluitend de niet vervallen termijnen in aanmerking voor betaling in termijnen en dienen de reeds
vervallen termijnen, voor zover verschuldigd, ineens te worden betaald.
2
In geval van betaling ineens geschiedt de betaling door een overschrijving op het door NHL
Hogeschool aangegeven rekeningnummer, een pinbetaling bij Bureau Inschrijving of een
eenmalige en onherroepelijke machtiging van NHL Hogeschool (Stichting NHL) tot
automatische incasso van een bankrekening binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
In geval van automatische incasso is de schuldenaar verplicht een voldoende saldo op zijn
rekening aan te houden, zodat het incasso kan plaatsvinden.
3
In geval van betaling in termijnen geschiedt de betaling uitsluitend door een eenmalige en
onherroepelijke machtiging van NHL Hogeschool (Stichting NHL) tot automatische incasso in
termijnen van een bankrekening binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De
schuldenaar is verplicht een voldoende saldo op zijn rekening aan te houden, zodat het incasso
kan plaatsvinden.
Artikel 3.14 Tijdstip betaling
1
Bij betaling ineens door een overschrijving moet het verschuldigde college- of examengeld binnen
30 dagen na de datum van het betalingsverzoek zijn bijgeschreven op de aangegeven
bankrekening van NHL Hogeschool met dien verstande dat bij inschrijving per 1 september van
het studiejaar het verschuldigde college- of examengeld uiterlijk op 30 september van dat
studiejaar moet zijn bijgeschreven op de aangegeven bankrekening van NHL Hogeschool. Deze
termijnen gelden als fatale termijnen.
2
Bij betaling ineens en bij betaling in termijnen via een machtiging tot incasso moet de machtiging
binnen 30 dagen na de datum van een daarop gericht verzoek zijn afgegeven aan NHL
Hogeschool met dien verstande dat bij inschrijving per 1 september van het studiejaar de
machtiging uiterlijk op 30 september van dat studiejaar moet zijn verstrekt aan NHL Hogeschool.
Deze termijnen gelden als fatale termijnen.
3
In geval van afgifte van een machtiging tot incasso heeft de schuldenaar eerst bevrijdend
betaald als het incasso volledig heeft kunnen plaatsvinden en de terugboekingstermijn zonder
terugboeking is verstreken.
Artikel 3.15 Toerekening betaling
1
Indien een betaling kan worden toegerekend aan twee of meer schulden, geschiedt de
toerekening op de oudste schuld.

2

Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 3.16 Gevolgen niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling
1
De inschrijving van een student of extraneus aan NHL Hogeschool zal niet plaatsvinden, dan
nadat het verschuldigde college- of examengeld in overeenstemming met artikel 5.3 en 5.4 lid 1
en 2 van deze regels is betaald en de inschrijving van een student of extraneus is eerst definitief,
indien hij het verschuldigde college- of examengeld in overeenstemming met artikel 5.3 en 5.4 lid
1 en 2 van deze regels heeft betaald.
2
Indien het college- of examengeld niet, niet-tijdig of niet-volledig is betaald of kan worden
geïncasseerd:
a
is de student of extraneus naast de hoofdsom en de wettelijke rente incassokosten als bedoeld in
artikel 6:96 lid 1 onder c van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Deze kosten bedragen 15%
over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 10% over de volgende EUR
2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 5% over de volgende EUR 5.000,- van de hoofdsom
van de vordering en 1% over het meerdere van de hoofdsom, met een minimum van EUR 40,-.
De incassokosten worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage,
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien NHL
Hogeschool voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als
bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet
omzetbelasting is verschuldigd en NHL Hogeschool de haar in rekening gebrachte
omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen, en/of
b
is het College van Bestuur gerechtigd om in geval van automatische incasso de niet
geïncasseerde termijnen bij het incasso van een volgende termijn te incasseren, en/of
c
is het College van Bestuur gerechtigd om voor het resterende bedrag aan verschuldigd collegeof examengeld en het verschuldigde college- of examengeld betreffende een volgend studiejaar
betaling ineens te vorderen.
3
Het College van Bestuur kan bij niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling van het verschuldigde
college- of examengeld betreffende het studiejaar of een voorafgaand studiejaar, onverminderd
de verplichting van de student of extraneus het verschuldigde college- of examengeld te betalen:
a
de student of extraneus uitsluiten van verdere deelneming aan het onderwijs en gebruikmaking
van de voorzieningen van NHL Hogeschool, en/of
b
herinschrijving van de student of extraneus weigeren, en/of
c
afgifte van een getuigschrift aan de student of extraneus weigeren, en/of
d
de inschrijving van de student of extraneus beëindigen nadat de student of extraneus is
aangemaand.
Artikel 3.17 Beëindiging betaling en terugbetaling collegegeld bij beëindiging inschrijving
1
Bij beëindiging van de inschrijving anders dan in lid 2 van dit artikel bedoeld, is een student geen
collegegeld verschuldigd over de periode van het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving en
betaalt het College van Bestuur voor elke op de beëindiging volgende maand het door de student
daarop betrekking hebbende betaalde collegegeld terug binnen 30 dagen na beëindiging van de
inschrijving.
2
Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van de maand juli of augustus van het lopende
studiejaar heeft de student geen recht op terugbetaling van collegegeld of beëindiging van betaling
van de collegegeldtermijnen.
3
Het collegegeld wordt terugbetaald aan degene die het collegegeld heeft betaald.
4
Een student heeft geen recht op terugbetaling van administratiekosten.

Artikel 3.18 Beëindiging betaling en terugbetaling examengeld bij beëindiging inschrijving
De beëindiging betaling en de terugbetaling van het examengeld geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.
Artikel 3.19 Besluit beëindiging inschrijving en terugbetaling collegegeld bij beëindiging inschrijving
1
Het College van Bestuur voorziet zijn besluit betreffende de beëindiging van de inschrijving en zijn
besluit betreffende terugbetaling collegegeld van een deugdelijke motivering, maakt zijn besluit
bekend aan de student en informeert hem daarbij over de gevolgen daarvan.
2
Het College van Bestuur geeft in zijn besluit tot beëindiging van de inschrijving en terugbetaling aan
door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld.

HOOFDSTUK 3A COLLEGEGELD VRAAGFINANCIERING
Artikel 3a.1 Werkingssfeer en rangorde
1
De regels van dit hoofdstuk naast en in afwijking van de regels van hoofdstuk 3 van
toepassing op elke inschrijving en herinschrijving 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.
Artikel 3a.2 Collegegeld
1
Het College van Bestuur stelt voor 1 maart 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 voor 1 april
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 3a.3 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.

HOOFDSTUK 4 BEEINDIGING INSCHRIJVING
Artikel 4.1 Beëindiging inschrijving bij niet-voldoen aan wettelijke inschrijfvoorwaarden
Het College van Bestuur beëindigt onmiddellijk de inschrijving van een student of extraneus, indien na de
inschrijving blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in overeenstemming met artikel 7.32 lid 5 WHW heeft
plaatsgevonden.
Artikel 4.2 Beëindiging inschrijving op verzoek
1
Een student of extraneus kan uitsluitend via Studielink een verzoek doen tot beëindiging van zijn
inschrijving.
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Het College van Bestuur bevestigt de student of extraneus de ontvangst van het verzoek en geeft
daarbij de dag van ontvangst van het verzoek aan.
Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving van de student of extraneus met ingang van de
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zijn verzoek tot beëindiging is ontvangen.

Artikel 4.3 Beëindiging inschrijving bij ongeschiktheid
1
Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie van de
opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en de directeur van het instituut waartoe de
opleiding behoort waarvoor de student staat ingeschreven, en na zorgvuldige afweging van de
betrokken belangen de inschrijving van een student voor een opleiding beëindigen als die student
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van
één of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
2
Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving met ingang van de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin het besluit aan de student is bekendgemaakt.
3
Het College van Bestuur kan besluiten de student niet opnieuw voor die opleiding in te schrijven.
4
Indien de student als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ingeschreven voor een andere opleiding en
daarbinnen het onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met of gelet op de
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor de
inschrijving met toepassing van lid 1 van dit artikel is beëindigd, kan het College van Bestuur na
advies van de examencommissie van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en de
directeur van het instituut waartoe de opleiding behoort waarvoor de student staat ingeschreven, en
na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen besluiten dat de student die afstudeerrichting
of andere onderdelen van die opleiding niet mag volgen.
5
Een examinator of een andere betrokkene meldt een gebeurtenis die tot toepassing van dit artikel
kan leiden bij de examencommissie en de instituutsdirecteur als genoemd in lid 6 van dit artikel.
6
De examencommissie van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven of de directeur
van het instituut waartoe de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven behoort, kan aan
het College van Bestuur een gemotiveerd verzoek doen tot toepassing van dit artikel.
7
Het College van Bestuur neemt geen besluit op grond van dit artikel dan nadat de student in de
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Het College van Bestuur kan uit eigen beweging
getuigen en deskundigen horen. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
8
Het College van Bestuur neemt binnen vier weken nadat de student is gehoord een besluit. Hij kan
het besluit eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen. Hiervan wordt aan de student
mededeling gedaan.
9
Het College van Bestuur kan ten behoeve van de voorbereiding van zijn beslissing een commissie
bestaande uit drie personen instellen die mede belast kan worden met het horen van personen.
Artikel 4.4 Beëindiging inschrijving wegens niet respecteren grondslag
1
Het College van Bestuur kan de inschrijving van een student of extraneus beëindigen indien:
a
hij de grondslag en de doelstellingen van NHL Hogeschool niet respecteert; of
b
gegronde vrees bestaat dat hij van die inschrijving en daaraan verbonden rechten misbruik zal
maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen aard van NHL Hogeschool, dan wel is
gebleken dat hij van die inschrijving en daaraan verbonden rechten zulk een misbruik heeft
gemaakt.
2
De intrekking geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed.
3
De inschrijving kan niet worden ingetrokken als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel, indien voor
de student of extraneus geen gelegenheid bestaat de opleiding aan een andere instelling te volgen.

Artikel 4.5 Beëindiging inschrijving bij overlijden
Het College van Bestuur beëindigt na ontvangst van het bericht van overlijden van een student of extraneus
uit eigen beweging zijn inschrijving met ingang van de eerste dag van de daaropvolgende maand.
Artikel 4.6 Beëindiging inschrijving bij wanbetaling
In geval een student of extraneus het door hem verschuldigde collegegeld of examengeld na aanmaning
niet of niet volledig heeft voldaan, beëindigt het College van Bestuur de inschrijving met ingang van de
eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning.
Artikel 4.7 Beëindiging inschrijving overige gevallen
Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving met ingang van de eerste dag van de volgende maand in
de gevallen als bedoeld in artikel 7.8b lid 5, 7.12b, 7.37 lid 5 of 6, 7.42a of 7.57h lid 1 of 2 WHW.
Artikel 4.8 Melding aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het College van Bestuur meldt de beëindiging van de inschrijving aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 5.1 Inwerkingtreding en citeertitel
1
Deze regels treden in werking op 1 maart 2017.
2
Deze regels worden aangehaald als: Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en
collegegeld.

