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Instemming van Medezeggenschapsraad

Niet vereist

Rechtsgrondslag

Art. 7.33 WHW

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,
bedoeld in artikel 7.31d lid 4 WHW.

Korte omschrijving

De Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving
(deeltijd) geven regels betreffende de inschrijvingsprocedure voor een
deeltijdse opleiding van NHL Hogeschool.

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, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
2
In deze regeling wordt voorts verstaan onder:
a
Bureau Inschrijving: het Bureau Inschrijving behorende tot het Service Centre bedoeld in het
Bestuurs- en beheersreglement;
b
College van Bestuur: het College van Bestuur 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 2 Werkingssfeer
1
Deze regels zijn van toepassing op elke inschrijving en herinschrijving vanaf studiejaar 20162017 als student of extraneus voor een deeltijdse opleiding van NHL Hogeschool, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2
Onder inschrijving in deze regels wordt mede begrepen herinschrijving, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
Artikel 3 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 die een associate-degreeprogramma wil volgen, wordt ingeschreven voor de
bacheloropleiding en het associate-degreeprogramma.
Artikel 4 Procedure inschrijving
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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.
Een persoon verstrekt bij inschrijving zijn persoonsgebonden nummer aan NHL Hogeschool.
NHL Hogeschool neemt het persoonsgebonden nummer op in de administratie van NHL
Hogeschool.
Een persoon die:
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 aan de
inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan;
vanaf 1 september tot en met 30 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;
na 30 september van het studiejaar het verzoek heeft gedaan te worden ingeschreven voor dat
studiejaar 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 5 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 6 Aanmelding uiterlijk op 1 mei voor bacheloropleiding
1
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 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 een of meer bacheloropleidingen heeft
aangemeld bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft hij het recht deel te nemen aan de
studiekeuzeactiviteiten bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4
De studiekeuzeactiviteiten van NHL Hogeschool omvatten:
a
het bij de inschrijving 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 vinden plaats 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 een studiekeuzeactiviteit bedoeld in lid 4 onder a, b of e van dit artikel
heeft verricht, brengt het College van Bestuur op grond daarvan binnen twee weken een
positief of negatief studiekeuzeadvies uit. In de gevallen bedoeld in lid 4 onder a en b betreft
dit een schriftelijk advies en in het geval bedoeld in lid 4 onder e een mondeling advies.
Indien een persoon niet heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten bedoeld in lid 4
van dit artikel, op grond van welke reden dan ook, worden daaraan voor hem geen nadelige
gevolgen verbonden.
Lid 2 tot en met 5 van 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, bedoeld in de artikelen 7.24 lid 1 en 2
WHW.

Artikel 7 Aanmelding na 1 mei voor andere bacheloropleiding
Indien een persoon heeft voldaan aan de verplichting 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, bedoeld in genoemde bepaling, aanmeldt, heeft hij het
recht alsnog deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteit bedoeld in artikel 6 lid 4.
Artikel 8 Aanmelding na 1 mei voor eerste keer voor bacheloropleiding
Indien een persoon niet heeft voldaan aan de verplichting bedoeld in artikel 7.31a lid 1 WHW en zich
na 1 mei voor een bacheloropleiding van NHL Hogeschool aanmeldt, heeft hij het recht alsnog deel te
nemen aan de studiekeuzeactiviteit bedoeld in artikel 6 lid 4.
Artikel 9 Inschrijving na 30 september van het studiejaar
1
Een persoon kan uitsluitend na 30 september voor een deeltijdse 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 deeltijdse opleiding is aangegeven of en zo ja per welke
maand inschrijving na 30 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 30 september van het studiejaar voor een deeltijdse opleiding van NHL Hogeschool
inschrijven, indien hij zijn inschrijving voor deze opleiding aan NHL Hogeschool heeft
beëindigd wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden 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 deeltijdse bacheloropleiding met inbegrip van een associate-degreeprogramma
van NHL Hogeschool staat ingeschreven na 30 september van het studiejaar voor een
andere deeltijdse 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 30 september van het studiejaar voor een of meer deeltijdse

5

opleidingen, een of meer groepen van studenten of extraneï of een of meer maanden zal
plaatsvinden.
Inschrijving in de maand oktober is op grond van lid 1 van dit artikel niet mogelijk.

Artikel 10 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 11 Melding aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het College van Bestuur meldt de inschrijving aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Artikel 12 Weigering inschrijving wegens ongeschiktheid
1
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 een of meer beroepen waartoe de door hem te volgen opleiding hem opleidt,
dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
2
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 13 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 bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed.
Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1
Deze regels treden in werking op 1 mei 2016.
2
Deze regels worden aangehaald als: Regels van procedurele aard met betrekking tot
inschrijving (deeltijd).

