Inschrijfvoorwaarden NHL studiejaar 2016-2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder:
a
NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt
gehouden;
b
student: de student en de extraneus als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Artikel 2 Toepasselijke bepalingen, wijzigingen en bekendmaking besluiten
1
Op de rechtsverhouding tussen student en NHL zijn van toepassing de wettelijke voorschriften,
waaronder in het bijzonder de WHW, het studentenstatuut (instellingsspecifiek en
opleidingsspecifiek deel, waarin opgenomen de onderwijs- en examenregeling) en de daaraan
verbonden bijlagen alsmede iedere wijziging daarvan.
2
De WHW is te vinden op www.overheid.nl. Het studentenstatuut en de daaraan verbonden
bijlagen zijn gepubliceerd op www.mijnnhl.nl. Het studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) is
tevens op www.nhl.nl opgenomen. De regelingen zijn via StudentLoket@nhl.nl op te vragen.
3
NHL kan de inschrijfvoorwaarden en het studentenstatuut per studiejaar wijzigen.
4
Besluiten van NHL die tot een of meer belanghebbende studenten zijn gericht, worden
schriftelijk of elektronisch bekendgemaakt aan het bij de NHL geregistreerde adres van deze
studenten. Besluiten van NHL die niet tot een of meer belanghebbende studenten zijn gericht,
kunnen op een andere geschikte, schriftelijke of elektronische, wijze bekend worden gemaakt.
Artikel 3 Aanmelding en inschrijving
1
Aanmelding dient voor voltijdse en duale opleidingen uiterlijk op 31 augustus voorafgaande aan
een studiejaar te geschieden en voor deeltijdse opleidingen uiterlijk op 30 september van een
studiejaar.
2
De inschrijving voor een studiejaar is pas definitief als uiterlijk op 30 september van het
studiejaar aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan, ongeacht of gelegenheid is gegeven om
onderwijs te volgen of van andere voorzieningen van NHL gebruik te maken.
3
De inschrijving van student kan vanaf 1 september van het studiejaar uitsluitend op grond van
de wettelijke voorschriften worden beëindigd. De hoofdregel is dat de inschrijving op verzoek
van student wordt beëindigd met ingang van de volgende maand, artikel 7.42 lid 1 WHW.
4
NHL verstrekt aan de student bij inschrijving kosteloos:
a
een NHL-kaart die toegang geeft tot onder meer de studentenvoorzieningen van NHL en die
tegenover NHL geldt als bewijs van inschrijving. De NHL-kaart wordt eenmalig bij inschrijving
verstrekt en niet tevens bij herinschrijving;
b
twee schriftelijke bewijzen van inschrijving per opleiding. De schriftelijke bewijzen van inschrijving
worden tevens bij herinschrijving per opleiding verstrekt.
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Het bewijs van inschrijving vermeldt de rechten van student. Deze rechten staan vermeld in
artikel 7.34 en 7.36 WHW. Deze artikelen zijn hieronder opgenomen.
Student kan tegen een door NHL vast te stellen vergoeding een vervangend bewijs van
inschrijving en een vervangende NHL-kaart verkrijgen, tenzij naar het oordeel van NHL hiervoor
geen redelijke grond is.
Student kan uitsluitend rechten ontlenen aan mededelingen en besluiten van het Bureau
Inschrijving van NHL betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving, betaling en
terugbetaling van collegegeld, onverminderd de bevoegdheden van het College van Bestuur.

Artikel 4 Grondslag NHL
NHL is gebaseerd op een algemene grondslag hetgeen betekent dat zij uitgaat van de
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen voor zover deze
stoelen op waarden in de Nederlandse samenleving erkend. Student zal deze grondslag respecteren.
Artikel 5 Aansprakelijkheid NHL
1
NHL is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, vernieling, misbruik of welke andere vorm
van verlies of beschadiging dan ook van zaken en rechten van student, tenzij sprake is van
grove schuld of opzet van NHL of haar leidinggevende ondergeschikten.
2
Het onderwijsmateriaal van NHL is uitsluitend voor didactische doeleinden bestemd. NHL staat
niet in voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden en
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
Artikel 6 Schadevergoeding voor schade aan personen en zaken
1
Indien NHL aansprakelijk is, op welke rechtsgrond dan ook, voor schade aan personen en zaken
als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van NHL wordt uitgekeerd.
2
De benadeelde is verplicht, op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding, een
schadegebeurtenis zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een jaar na het plaatsvinden van de
schadegebeurtenis schriftelijk aan NHL te melden.
Artikel 7 Schadevergoeding voor andere schade dan schade aan personen en zaken
1
NHL is voor andere schade dan schade aan personen en zaken als bedoeld in artikel 6 per
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis,
ten hoogste aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor een bedrag van driemaal het door
student betaalde bedrag aan collegegeld in het studiejaar waarin de gebeurtenis plaatsvond.
2
NHL is, op welke rechtsgrond dan ook, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Onder
gevolgschade wordt verstaan alle andere schade dan schade betreffende collegegeld en
aangeschafte leermiddelen die door de opleiding verplicht zijn voorgeschreven.
3
NHL kan zich niet op enige beperking van haar aansprakelijkheid beroepen, indien de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van NHL of haar leidinggevende ondergeschikten.
4
De benadeelde is verplicht, op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding, een
schadegebeurtenis zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een jaar na het plaatsvinden van de
schadegebeurtenis schriftelijk aan NHL te melden.
Artikel 8 Persoonsgegevens
NHL verwerkt de persoonsgegevens van student, al dan niet via derden, overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ten behoeve van:
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het inschrijven, registreren en beëindigen van de inschrijving van student, waaronder begrepen
het betalen en terugbetalen van collegegelden;
het verzorgen, evalueren en accrediteren van het onderwijs;
het genereren van kwaliteitsinformatie betreffende het onderwijs;
het gebruik van voorzieningen;
het behandelen van klachten en geschillen;
het doen uitvoeren van accountantsonderzoek en onderzoeken van overheidswege;
het informeren van student over activiteiten en diensten van NHL;
het uitvoeren of toepassen van wettelijke voorschriften.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de inschrijving als student en de daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van een
dwingendrechtelijke bepaling een ander recht van toepassing is.
Artikel 10 Bevoegde rechter
Voor zover een rechter bevoegd is inzake een geschil dat voortvloeit of verband houdt met de
inschrijving als student of de daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
rechtsbetrekkingen, zal dat geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Leeuwarden, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet. Student is
gerechtigd binnen een maand nadat NHL zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te verklaren dat
hij kiest voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter. In dat geval is de
laatstgenoemde rechter bevoegd. NHL blijft gerechtigd het geschil direct voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
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Bijlage: rechten student
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek (WHW) (januari 2016)
Artikel 7.34. Rechten inschrijving als student
1

De inschrijving als student geeft het recht:
a

b
c

d

e

aan het initieel onderwijs van de instelling deel te nemen, behoudens de bevoegdheid van het
instellingsbestuur van een universiteit, hogeschool of levensbeschouwelijke universiteit in geval
van toepassing van de artikelen 6.7a, 7.9, eerste lid, 7.30a, derde lid, 7.30b, eerste lid, 7.42a,
7.53, derde lid, 7.56 of 7.57h anders te beslissen,
de tentamens af te leggen van de onderwijseenheden behorend tot de opleiding, alsmede de
examens af te leggen van die opleiding,
van toegang tot de bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen, tenzij naar het
oordeel van het instellingsbestuur de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek
zich daartegen verzet,
gebruik te maken van andere ten behoeve van de studenten getroffen voorzieningen,
daaronder begrepen, behoudens wat de Open Universiteit betreft, de diensten van een
studentendecaan, en
op studiebegeleiding; het instellingsbestuur besteedt daarbij bijzondere zorg aan de
begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan de
deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van
Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke minderheid.

2

Indien het instellingsbestuur een opleiding beëindigt, bepaalt dat bestuur het tijdstip waarop die
beslissing van kracht wordt, zodanig dat de voor de opleiding ingeschreven studenten de opleiding
aan dezelfde of aan een andere instelling binnen een redelijke tijd kunnen voltooien.

3

Het instellingsbestuur van de Open Universiteit stelt ten aanzien van studenten, woonachtig buiten
Nederland, regels vast met betrekking tot de in het eerste lid onder a tot en met d, bedoelde
rechten.

4

In afwijking van het eerste lid, onder b, heeft de student, bedoeld in artikel 7.30a, eerste lid, derde
volzin, niet het recht het examen van de masteropleiding af te leggen.

5

Een student die een Ad-programma volgt dat voor een deel wordt uitgevoerd door een instelling
als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft
gedurende de tijd dat hij aan het programma deelneemt recht op toegang tot alle relevante
onderwijsvoorzieningen van die instelling.

Artikel 7.36. Rechten inschrijving als extraneus
De inschrijving als extraneus geeft uitsluitend de rechten, vermeld in artikel 7.34, eerste lid onder b en
c. Artikel 7.34, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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