In verband met de noodmaatregelen die van overheidswege zijn opgelegd teneinde de
verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen zijn er voor de inschrijving voor studiejaar
20-21 een aantal artikelen (tijdelijk) aangepast en/of gewijzigd.
In dit document worden de wijzigingen ten opzichte van de reguliere Inschrijvingsregeling HU
20-21 weergegeven. Dit document dient dan ook in samenhang met de INS HU 20-21 gelezen te
worden.
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Dit document is een aanvulling op de Inschrijvingsregeling HU 20-21 (verder INS HU 20-21),
zoals die is vastgesteld door het College van Bestuur op 13 februari 2020 met instemming van
de Hogeschoolraad op 25 maart 2020.
De in dit document vastgelegde wijzigingen ten opzichte van de INS HU 20-21 zijn vastgesteld
door het College van Bestuur op 20 mei 2020, met instemming van de Hogeschoolraad op 30
maart 2020.
Dit document treedt in werking op 1 september 2020 (en geldt dus voor de inschrijving voor
studiejaar 2020-2021).
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Artikel 1 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met 1 definitie:
Artikel 1

Begripsbepalingen.

31. Spoedwet:
Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, 35497 Verwachte inwerkingtreding 1 augustus 2020.

Artikel 5 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt vervangen door het volgende artikel:
Artikel 5

Aanmelding voor het eerste jaar1 van een Associate degree opleiding of voor de
propedeutische fase van een bacheloropleiding.

1.

Dit artikel is alleen van toepassing op de eerste2 inschrijving van de betreffende opleiding aan de
hogeschool voor het eerste jaar van een Ad opleiding of de propedeutische fase van een
Bachelor. Inschrijving als student voor deze opleidingen is alleen mogelijk als aan de vereisten
zoals genoemd in dit artikel is voldaan.

2.

Dit artikel is niet van toepassing op de opleidingen waarvoor een selectieprocedure is ingesteld.

3.

De studiekeuzeactiviteiten van de hogeschool (“Studiekeuzecheck”) bestaan uit een digitale
intake, een studiekeuzeadviesgesprek en een studiekeuzeadvies. De studiekeuzeactiviteiten
worden aangeboden in een dusdanige (digitale) vorm dat fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk
is. Indien deelgenomen is aan een studiekeuzeactiviteit heeft de aspirant-student recht op een
studiekeuzeadvies.

4.

Aanmelding uiterlijk op 1 mei 2020
Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de voltijd variant van een Bachelor of Adopleiding en die op het moment van zijn aanmelding woonachtig is in Nederland, meldt zich
uiterlijk op 1 mei 2020 via Studielink bij de hogeschool aan. (7.31a.1) De aspirant-student is
verplicht de digitale intake uiterlijk op 1 juni te retourneren en heeft alsdan recht op toelating.
De aspirant student die zich uiterlijk op 1 mei 2020 heeft aangemeld heeft recht op een
studiekeuzeadviesgesprek. Indien de aspirant student daar gebruik van wenst te maken, dient hij
dat uiterlijk 1 juni 2020 bij de opleiding aan te geven.
Indien de aspirant student heeft deelgenomen aan het studiekeuzeadviesgesprek dan heeft hij
recht op een (inhoudelijk) studiekeuzeadvies.
Indien het digitale intakeformulier niet binnen de aangegeven termijn is geretourneerd, vervalt het
recht op een nadere studiekeuzeactiviteit en een studiekeuzeadvies, alsook het recht op toelating
en kan de aspirant student dus niet ingeschreven worden. (7.31b) 3.

5.

1
2
3

Aanmelding uiterlijk op 1 juni 2020
Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de voltijd variant van een Bachelor of Adopleiding en die op het moment van zijn aanmelding woonachtig is in Nederland, meldt zich
uiterlijk op 1 juni 2020 via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student is verplicht de

Een Ad opleiding kent geen propedeutische fase, met het eerste jaar van een Ad opleiding worden de eerste 60 EC bedoeld.
Wanneer een student zich tussentijds uitschrijft en vervolgens in een volgend studiejaar weer inschrijft, is er eveneens sprake
van een eerste inschrijving en niet van een vervolginschrijving.
Als er voor een opleiding nog mogelijkheden zijn om ingeschreven te worden in geval van een aanmelding na 1 mei dan wordt
dit, inclusief de voorwaarden die daarvoor gelden, vermeld op de website van de betreffende opleiding.
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digitale intake uiterlijk op 1 juli 2020 te retourneren en heeft alsdan recht op toelating. Indien de
digitale intake niet binnen deze termijn wordt geretourneerd vervalt het recht op toelating en kan
de aspirant student niet ingeschreven worden.
De aspirant student die zich na 1 mei 2020 en uiterlijk op 1 juni 2020 heeft aangemeld, heeft
geen recht op een studiekeuzeadviesgesprek.
6.

In het geval de resultaten van de digitale intake daartoe aanleiding geven kan de opleiding
beslissen dat de aspirant-student verplicht wordt om deel te nemen aan een
studiekeuzeadviesgesprek. De aspirant student wordt daarover zo spoedig mogelijk, in ieder
geval binnen 3 weken na het retourneren van de digitale intake, over bericht.
Indien de aspirant student geen deel neemt aan een verplicht studiekeuzeadviesgesprek, vervalt
zijn recht op toelating.
Indien de aspirant student wel heeft deelgenomen aan het studiekeuzeadviesgesprek dan heeft
hij recht op een (inhoudelijk) studiekeuzeadvies en recht op toelating.

7.

Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de voltijd variant van een Bachelor of Adopleiding en die op het moment van zijn aanmelding woonachtig is in het buitenland, meldt zich
voor 1 september via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student heeft recht op
toelating indien de digitale intake binnen 1 maand na aanmelding, doch uiterlijk 15 september
ingevuld geretourneerd wordt. De aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei 2020 heeft
aangemeld kan verzoeken om een studiekeuzeadviesgesprek indien hij daar gebruik van wenst
te maken. De aspirant student die zich na 1 mei 2020 heeft aangemeld kan eveneens verzoeken
om een studiekeuzeadviesgesprek, maar in dat geval is het aan de opleiding om te beslissen of
een studiekeuzeadviesgesprek aangeboden kan worden.
Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de duale variant van een Bachelor of Adopleiding en die op het moment van zijn aanmelding woonachtig is in Nederland, meldt zich voor
1 september4 via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student heeft recht op toelating
indien de digitale intake binnen 1 maand na aanmelding doch uiterlijk 15 september ingevuld
geretourneerd wordt en deelgenomen wordt aan de studiekeuzeadviesgesprek indien de
opleiding daartoe beslist.

8.

Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de duale variant een Bachelor of Adopleiding en die op het moment van zijn aanmelding woonachtig is in het buitenland, meldt zich
voor 1 september² via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student heeft recht op
toelating indien de digitale intake binnen 1 maand na aanmelding, doch uiterlijk 15 september
ingevuld geretourneerd wordt. De aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei 2020 heeft
aangemeld kan verzoeken om een studiekeuzeadviesgesprek indien hij daar gebruik van wenst
te maken. De aspirant student die zich na 1 mei 2020 heeft aangemeld kan eveneens verzoeken
om een studiekeuzeadviesgesprek, maar in dat geval is het aan de opleiding om te beslissen of
een studiekeuzeadviesgesprek aangeboden kan worden.

9.

Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de reguliere deeltijd variant van een
Bachelor of Ad opleiding, meldt zich voor 1 september5 via Studielink bij de hogeschool aan. De
aspirant-student is niet verplicht een digitale intake te retourneren. De aspirant-student die zich
uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld kan verzoeken om een studiekeuzeadviesgesprek indien hij
daar gebruik van wenst te maken. De aspirant student die zich na 1 mei 2020 heeft aangemeld

4

In geval van een inschrijving voor een duale variant van een Bachelor of Ad opleiding kan de instituutsdirecteur op grond van
artikel 7 lid 7 aanmelding tot en met 30 september toestaan.

5

In geval van een inschrijving voor een reguliere deeltijd variant van een Bachelor of Ad opleiding kan de instituutsdirecteur
op grond van artikel 7 lid 7 aanmelding tot en met 30 september toestaan.
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kan eveneens verzoeken om een studiekeuzeadviesgesprek, maar in dat geval is het aan de
opleiding om te beslissen of een studiekeuzeadviesgesprek aangeboden kan worden.

10.

Degene die zich als student wenst in te schrijven voor de deeltijd variant een Bachelor of Adopleiding die onderdeel uitmaakt van de Pilot Flexibilisering (zie artikel 7a), meldt zich via
Studielink bij de hogeschool aan. Het aantal startdata kan per opleiding verschillen. Op de
website en in de studiegids van de betreffende opleiding wordt vermeld welke startdata voor de
betreffende opleiding gelden en wat de uiterlijke aanmelddata zijn.
De aspirant-student ontvangt een digitale intake en een uitnodiging voor een nadere
studiekeuzeactiviteit in de vorm van een studiekeuzeadviesgesprek. Indien de aspirant de digitale
intake retourneert en deelneemt aan de studiekeuzeactiviteit heeft hij recht op een
studiekeuzeadvies. Voor een recht op toelating is dit echter niet verplicht.

11.

Met een aanmelding voor een deeltijd of duale variant kan niet per 1 september tussentijds
overgestapt worden naar de voltijd variant van de opleiding. Gedurende het studiejaar (tegen een
andere startdatum dan 1 september) is dit wel mogelijk. Zie voor de mogelijkheden van een
tussentijdse overstap naar een andere variant van de opleiding artikel 25 lid 2.

12.

Degene die in het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor inschrijving wordt beoogd,
aantoonbaar ingeschreven heeft gestaan aan een hbo- of wo-opleiding, meldt zich voor 1
september via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student heeft recht op toelating
indien de digitale intake binnen 1 maand na aanmelding doch uiterlijk 15 september ingevuld
geretourneerd wordt en deelgenomen wordt aan de studiekeuzeadviesgesprek indien de
opleiding daartoe beslist.

13.

Degene die zich uiterlijk op 1 juni 2020 via Studielink bij een hogeschool heeft gemeld voor de
propedeutische of daaraan gelijkgestelde fase van een opleiding, maar van keuze wil wisselen,
meldt zich voor 1 september via Studielink bij de hogeschool aan. De aspirant-student heeft recht
op toelating indien de digitale intake binnen 1 maand na aanmelding doch uiterlijk 15 september
ingevuld geretourneerd wordt en deelgenomen wordt aan de studiekeuzeadviesgesprek indien de
opleiding daartoe beslist.

14.

De aspirant-student die zich tijdig6 heeft aangemeld voor een opleiding waarvoor een
selectieprocedure is ingesteld, maar niet voor deze opleiding wordt ingeschreven, kan zich voor 1
september via Studielink voor een andere opleiding bij de hogeschool aanmelden. De aspirantstudent heeft alsdan recht op toelating. De aspirant-student is niet verplicht de eventueel
toegestuurde digitale intake te retourneren en heeft geen recht op studiekeuzeadviesgesprek en
een studiekeuzeadvies.

Artikel 7 lid 8 in de INS HU 19-20 wordt vervangen door het volgende artikel:
Artikel 7

8.

6

Algemene vereisten

Een verzoek tot inschrijving na 1 september dat niet onder lid 7 toegestaan kan worden, wordt
beschouwd als een verzoek om tussentijdse inschrijving. In de studiegids kunnen criteria voor
een tussentijdse inschrijving zijn vastgelegd. Tussentijdse inschrijving voor de Flexibele Deeltijd
opleidingen is in studiejaar 19-20 niet meer mogelijk.

Voor een opleiding met decentrale selectie geldt dat de student zich voor 15 januari moet hebben aangemeld; voor
opleidingen met aanvullende toelatingseisen (Vaktherapie) geldt dat de student zich uiterlijk op 1 mei moet hebben
aangemeld.
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Tussentijdse inschrijving geschiedt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op
de vaststelling dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, dan wel op verzoek van de
student tegen een latere datum (doch altijd per de eerste van een maand). Deze inschrijving kan
niet met terugwerkende kracht geschieden7.

Artikel 7 lid 11 in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een nieuw sub g:
Artikel 7
11.

Algemene vereisten

Bij een verzoek tot eerste8 inschrijving voor een opleiding via Studielink wordt de identiteit en de
vooropleiding centraal geverifieerd. Als centrale verificatie niet mogelijk blijkt moeten de volgende
bescheiden aan de hogeschool worden overlegd:
a. een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart;
b. een gewaarmerkte kopie van het diploma of het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 10 dan
wel 16, desgevraagd met de daarbij behorende cijferlijst9.
Verder dienen aan de hogeschool te worden overlegd;
c. indien van toepassing, de bewijzen van toelating zoals bedoeld in hoofdstuk 9;
d. de overige bescheiden zoals aangegeven door de instituutsdirecteur;
e. voor niet-EER-onderdanen van 18 jaar en ouder: een bewijs (document of schriftelijke
verklaring), waaruit de rechtmatigheid van het verblijf in Nederland blijkt10;
f. schriftelijk bewijs dat aan de betalingsverplichting, zoals in hoofdstuk 10 is vastgesteld, is
voldaan.
g. in geval van een voorwaardelijke inschrijving op grond van artikel 7a lid 1, desgevraagd een
bewijsmiddel waaruit blijkt dat in redelijkheid verwacht kan worden dat uiterlijk op 31
december 2020 alsnog aan de vooropleidingseisen en/of toelatingseisen wordt voldaan. Voor
de instroom van MBO naar Ad of BA HBO dient in ieder geval het afrondingsadvies van de
MBO instelling overlegd te worden.

Artikel 7a wordt nieuw ingevoerd en luidt als volgt:
Artikel 7a
1.

Voorwaardelijke inschrijving

Degene die ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 niet heeft kunnen voldoen aan:
a) een of meer van de vooropleidingseisen en/of toelatingseisen voor inschrijving in een
Ad of Bacheloropleiding, als bedoeld in de artikelen 10, 12, 13 of 15, dan wel overige in
dit reglement genoemde eisen, of
b) een of meer van de vooropleidingseisen en/of toelatingseisen voor Masteropleidingen,
bedoeld in de artikelen 9 en 16.
c) de taalvereisten als bedoeld in artikel 10 lid 5
kan in afwijking van deze bepalingen, en onverminderd de overige bepalingen uit deze regeling,
worden ingeschreven per 1 september 2020 onder de voorwaarde dat in redelijkheid verwacht

7

8

9

10

In geval van een herinschrijving, nadat de student in hetzelfde studiejaar is uitgeschreven op grond van een
betalingsachterstand (art 31 lid 4) kan de instituutsdirecteur toestaan dat de student wordt (her)ingeschreven per de eerste
van de maand waarin aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan.
Wanneer een student zich tussentijds uitschrijft en vervolgens in een volgend studiejaar weer inschrijft, is er eveneens sprake
van een eerste inschrijving en niet van een vervolginschrijving.
Voor diploma’s afgegeven in een niet-EER land volstaat een gewone kopie , tenzij alsnog om een gewaarmerkte kopie wordt
gevraagd;
Een student die de 18-jarige leeftijd bereikt nadat hij zich heeft ingeschreven voor een opleiding, hoeft niet tussentijds te
worden gecontroleerd op de verblijfsstatus, tenzij die student zich laat inschrijven voor een andere opleiding (zgn.
omzwaaiers).
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kan worden dat uiterlijk op 31 december 2020 alsnog aan de betreffende voorwaarden wordt
voldaan.
2. Onverminderd hoofdstuk 6 van deze regeling, beëindigt het instellingsbestuur de inschrijving
indien degene die is ingeschreven op grond van het eerste lid, niet vóór 1 januari 2021 alsnog heeft
voldaan aan de eisen, bedoeld in dat onderdeel 11;
3. Het instellingsbestuur kan afzien van de beëindiging van de inschrijving vanwege het niet voldoen
aan de in het tweede lid neergelegde termijn, indien de beëindiging zou leiden tot een onbillijkheid van
overwegende aard. In dat geval wordt de inschrijving beëindigd indien niet alsnog vóór 1 september
2021 aan de in het eerste lid bedoelde eisen wordt voldaan.
4. De hogeschool zal nader beleid opstellen ter uitvoering van dit artikel 12. Dit beleid zal zo spoedig
mogelijk openbaar gemaakt worden.
5. Lid 1 sub a van dit artikel is niet van toepassing op buitenlandse studenten als genoemd in art
10 lid 2. Studenten die in hun land van herkomst de vooropleiding niet hebben kunnen afronden
of nog niet kunnen worden toegelaten tot het hoger onderwijs in het land van herkomst, ten
gevolge van de uitbraak van COVID-19 kunnen geen aanspraak maken op een voorwaardelijke
inschrijving zoals beschreven in lid 1 sub a.

VOOROPLEIDINGSEISEN BACHELOROPLEIDINGEN EN ASSOCIATE DEGREE
Artikel 10 lid 5 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een extra voetnoot 11:
Artikel 10
5.

Vooropleidingseisen bacheloropleidingen en Ad opleiding

Indien het in lid 2, 3 of 4 bedoelde diploma een buiten Nederland afgegeven diploma is, kan door
de instituutsdirecteur pas vrijstelling van de in lid 1 gestelde vooropleidingseis worden verleend,
nadat aan de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de
Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs en de examencommissie
hierover positief heeft geadviseerd aan de instituutsdirecteur (7.28.2) .
Het is niet mogelijk zich al als student voor een opleiding in te schrijven zonder dat voormeld
bewijs is geleverd, dus ook niet onder de voorwaarde dat pas examens of onderdelen daarvan
kunnen worden afgelegd nadat dit bewijs is geleverd (7.28.2).
Vrijstelling van deze eis wordt verleend aan degene die ten gevolge van de uitbraak van COVID19 niet voor 1 september 2020 heeft kunnen voldoen aan het staatsexamen Nt2 II. Zij kunnen
conform artikel 7a van deze regeling per 1 september 2020 worden ingeschreven onder de
voorwaarde dat uiterlijk op 31 december 2020 het staatsexamen Nt2 II alsnog behaald is.

11.

13

Bij een verzoek tot eerste inschrijving voor een opleiding via Studielink wordt de identiteit en de
vooropleiding centraal geverifieerd. Als centrale verificatie niet mogelijk blijkt moeten de volgende
bescheiden aan de hogeschool worden overlegd:
a. een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart;
b. een gewaarmerkte kopie van het diploma of het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 10 dan wel 16,
14
desgevraagd met de daarbij behorende cijferlijst .
Verder dienen aan de hogeschool te worden overlegd;
c. indien van toepassing, de bewijzen van toelating zoals bedoeld in hoofdstuk 9;

11

Universiteiten kunnen voor de inschrijving van een WO MA een afwijkende termijn stellen voor het afronden van de
vooropleidingseisen. Die termijn kan liggen tussen 1-1-21 en 1-2-21.
12
De HSR heeft conform art. 10.20a tweede lid WHW adviesrecht op dit beleid.
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d. de overige bescheiden zoals aangegeven door de instituutsdirecteur;
e. voor niet-EER-onderdanen van 18 jaar en ouder: een bewijs (document of schriftelijke verklaring),
16
waaruit de rechtmatigheid van het verblijf in Nederland blijkt15;
f. schriftelijk bewijs dat aan de betalingsverplichting, zoals in hoofdstuk 10 is vastgesteld, is voldaan.
11 Indien het bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland nog niet verkregen kan worden, doordat de kandidaat niet

naar Nederland heeft kunnen afreizen, als gevolg van (regerings)maatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het COVID-19 virus, kan voor inschrijving volstaan worden met het bewijs dat door International Office een
MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) is ingediend bij de IND. Zodra mogelijk wordt de student geacht naar
Nederland te komen en zijn verblijfsvergunning alsnog op te halen en daarvan een kopie bij de hogeschool in te
leveren.

Artikel 10 lid 7 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld:
Artikel 10
7.

Vooropleidingseisen bacheloropleidingen en Ad opleiding

Indien het in lid 2, 3 of 4 bedoelde diploma een buiten Nederland afgegeven diploma is en het
onderwijs in het Engels wordt aangeboden, kan door de instituutsdirecteur pas vrijstelling van de
in lid 1 gestelde vooropleidingseis worden verleend, nadat aan de examencommissie het bewijs
is geleverd van voldoende beheersing van de Engelse taal voor het met vrucht kunnen volgen
van het onderwijs, en de examencommissie hierover positief heeft geadviseerd aan de
instituutsdirecteur17.
Gedurende de periode dat het wegens de maatregelen die zijn getroffen om het Coronavirus te
bestrijden niet mogelijk is gebruik te maken van de reguliere taaltesten zoals deze staan vermeld
in artikel 4.2 van de Gedragscode (dit zijn de in voetnoot 13 genoemde taaltesten) is het, indien
deze testen met voldoende kwaliteitswaarborgen zijn omkleed, toegestaan gebruik te maken van
online toetsen die worden aangeboden door de aanbieders die staan genoemd in artikel 4.2 van
de Gedragscode.
Het is niet mogelijk zich al als student voor een opleiding in te schrijven zonder dat voormeld
bewijs is geleverd, dus ook niet onder de voorwaarde dat pas examens of onderdelen daarvan
kunnen worden afgelegd nadat dit bewijs is geleverd.
Vrijstelling van deze eis wordt verleend aan degene die ten gevolge van de uitbraak van COVID19 niet voor 1 september 2020 heeft kunnen voldoen aan de taaltest. Zij kunnen conform artikel
7a van deze regeling per 1 september 2020 worden ingeschreven onder de voorwaarde dat
uiterlijk op 31 december 2020 de verplichte taaltest alsnog behaald is.

Artikel 10 lid 11 sub e zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een derde
alinea:
11.

17

18

Bij een verzoek tot eerste inschrijving voor een opleiding via Studielink wordt de identiteit en de
vooropleiding centraal geverifieerd. Als centrale verificatie niet mogelijk blijkt moeten de volgende
bescheiden aan de hogeschool worden overlegd:
a. een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart;

Hogeschool Utrecht is gebonden aan de Gedragscode Internationale Student. De Gedragscode bepaalt ten aanzien van de
taaltoets Engels dat hogescholen andere internationale studenten moeten toetsen door middel van één van de toetsen:
IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge ESOL. Een eigen taaltoets mag niet gebruikt worden, tenzij deze door de Landelijk
Commissie, op advies van het Research Centre voor Examinering en Certificering (RCEC), gevalideerd is. Voor de vereiste
scores zie bijlage 1.
Vrijstelling wordt verleend aan studenten met een diploma van een Engelstalige vooropleiding, indien en voorzover dit op de
door het Nuffic voor dit doel gepubliceerde lijst is opgenomen ofwel op andere wijze formeel bevestigd is door het Nuffic.
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b. een kopie van het diploma of het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 10 dan wel 16, desgevraagd met
19
de daarbij behorende cijferlijst .
Verder dienen aan de hogeschool te worden overlegd;
c. indien van toepassing, de bewijzen van toelating zoals bedoeld in hoofdstuk 9;
d. de overige bescheiden zoals aangegeven door de instituutsdirecteur;
e. voor niet-EER-onderdanen van 18 jaar en ouder: een bewijs (document of schriftelijke verklaring),
21
waaruit de rechtmatigheid van het verblijf in Nederland blijkt20;
f. schriftelijk bewijs dat aan de betalingsverplichting, zoals in hoofdstuk 10 is vastgesteld, is voldaan.
11 Indien het bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland nog niet verkregen kan worden, doordat de kandidaat niet

naar Nederland heeft kunnen afreizen, als gevolg van (regerings)maatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het COVID-19 virus, kan voor inschrijving volstaan worden met het bewijs dat door International Office een
MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) is ingediend bij de IND. Zodra mogelijk wordt de student geacht naar
Nederland te komen en zijn verblijfsvergunning alsnog op te halen en daarvan een kopie bij de hogeschool in te
leveren.

VOOROPLEIDINGSEISEN MASTEROPLEIDINGEN

Artikel 16 lid 1 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met extra voetnoten 19 en
20:
Artikel 16
1.

Vooropleidingseisen masteropleidingen

Iemand kan slechts als student voor een masteropleiding worden ingeschreven, indien hij in het
bezit is van:
a. een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs; of
b. kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het
wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs; of
c. toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs in het
land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties
betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd, tenzij de
instituutsdirecteur een aanzienlijk verschil in kwalificatie aantoont tussen de buitenlandse
kwalificatie en de algemene toegangseisen22 (7.28.1)23; en
d. indien vereist, voldoet aan de kwalitatieve toelatingseisen die voor de betreffende
opleiding worden gesteld en zijn beschreven in de studiegids van de betreffende
opleiding (7.30b24).

19. Indien een buitenlandse student als gevolg van de COVID 19 uitbraak nog geen BA diploma heeft behaald, kan
hij niet ogv de uitzondering van art. 7a lid 1 ingeschreven worden, maar als hij wel al aan de kennis, inzicht en
vaardigheden op BA graad niveau voldoet kan hij op grond van lid 1 sub b ingeschreven worden.
20. Indien een buitenlandse student als gevolg van de COVID 19 uitbraak formeel nog niet aan de kwalitatieve
toelatingseisen voldoet, kan hij niet ogv de uitzondering van art. 7a lid 1 ingeschreven worden, maar als hij wel al
aan de kennis, inzicht en vaardigheden op BA graad niveau voldoet kan hij op grond van lid 1 sub b ingeschreven
worden
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COLLEGE- EN EXAMENGELD
Artikel 24 lid 1 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een derde alinea:
Artikel 24
1.

Vrijstelling en vermindering collegegeld

Degene die:
a. voor een studiejaar reeds als student is ingeschreven aan de hogeschool, een universiteit of
een andere hogeschool tegen (verlaagd) wettelijk collegegeld 25 of als leerling voor dat studiejaar
les- of cursusgeld verschuldigd is; en,
b. daarnaast of in plaats daarvan in hetzelfde studiejaar aan de hogeschool wenst te worden
ingeschreven als student voor een tweede opleiding tegen (verlaagd) wettelijk collegegeld; en,
c. voor de tweede inschrijving aan de hogeschool een hoger collegegeld is verschuldigd dan het
reeds verschuldigde en voldane college-, les-, of cursusgeld;
is voor de tweede inschrijving aan de hogeschool voor dat studiejaar een collegegeld
verschuldigd dat het verschil bedraagt tussen het, schriftelijk aantoonbare, reeds betaalde bedrag
en het bedoelde hogere collegegeld.
Indien het verschuldigde collegegeld voor de tweede inschrijving gelijk of lager is dan het reeds
betaalde (dan wel te betalen) bedrag voor de eerste inschrijving, dan wordt de student voor de
tweede inschrijving vrijgesteld van betaling van collegegeld (7.48).
Deze bepaling is ook van toepassing op een gelijktijdige inschrijving bij een MBO en een
voorwaardelijke inschrijving op grond van artikel 7a lid 1 van deze regeling bij de hogeschool.
Mbo-studenten die worden ingeschreven in het ho betalen lesgeld aan de instelling voor het mbo
en zijn vrijgesteld voor het betalen van wettelijk collegegeld tot de hoogte van het lesgeld. De
studenten benutten hun recht op wettelijk verlaagd collegegeld in de tijd dat zij zowel in het mbo
als in het hbo ingeschreven staan (artikel 7.48, tweede lid, WHW). De student komt, bij
uitschrijving voor 1 januari 2021, in het daarop volgende studiejaar in het hoger onderwijs niet
opnieuw in aanmerking voor verlaging van het collegegeld.

ANNULEREN, WEIGEREN EN BEEINDIGEN INSCHRIJVING
Artikel 27 lid 1 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld:
Artikel 27
1.

Weigeren inschrijving

De instituutsdirecteur weigert inschrijving als de verzoeker niet voldoet aan de bij of krachtens de
WHW gestelde vereisten, waaronder in elk geval begrepen de vereisten genoemd in de
hoofdstukken 4 (aanmeldprocedure), 5 (inschrijvingsprocedure) en 6 (inschrijfvereisten) (7.37).
Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7a van deze regeling.

Artikel 27 lid 3 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt gewijzigd:
Artikel 27

3.

25

26

Weigeren inschrijving

De hogeschool kan in volgende jaren een (her)inschrijving weigeren indien uit hoofde van een
eerdere inschrijving nog sprake is van openstaande betalingsverplichtingen jegens HU 26.

Er vindt dus geen verrekening plaats als voor de inschrijving buiten Hogeschool Utrecht een instellingscollegegeld
verschuldigd is.
Vanaf 1 september 2010 bestaat de mogelijkheid tot uitschrijving wegens wanbetaling. Als er hierna opnieuw wordt
ingeschreven, dient de achterstand betaald te zijn.
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Artikel 31 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een extra lid 9:
Artikel 31
9.

Intrekking en beëindiging inschrijving door de hogeschool

Een inschrijving kan beëindigd worden conform artikel 7a lid 2 van dit reglement.

Bijlage 1 zoals opgenomen in de INS HU 20-21 wordt aangevuld met een extra voetnoot 23:

BIJLAGE 1

ARTIKEL 4 GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT.

4 Toelating en inschrijving tot de opleiding
4.1 Indien een internationale student om toelating en inschrijving verzoekt bij de
onderwijsinstelling, wordt eerst de toelaatbaarheid beoordeeld aan de hand van
tenminste de benodigde vooropleiding, voldoende taalvaardigheid (zie artikel 4.2) en
diploma's, gericht op de specifieke opleiding waarvoor toelating en inschrijving wordt
verzocht. De onderwijsinstelling stelt deze toelatingseisen vast voorafgaand aan de
werving van de internationale student voor de betreffende opleiding en controleert
voorafgaand aan de toelating en inschrijving of de internationale student aan de
gestelde eisen voldoet.
4.2 De onderwijsinstelling stelt voor het onderwijs dat zij aan internationale studenten
aanbiedt de minimale taaleisen vast waaraan de internationale student moet voldoen
en ziet erop toe dat de internationale student daaraan ook daadwerkelijk voldoet.
Indien het gaat om Nederlandstalig onderwijs geldt het gestelde in artikel 7.28,
tweede lid WHW.
Indien het gaat om Engelstalig onderwijs wordt minimaal een ‘academic’ IELTS-test
met een ‘overall band score’ van 6.0 (zes) gehanteerd voor het Bachelor- en Masterniveau.
Voor het voorbereidend jaar met een duur van 6 tot 12 maanden geldt een
minimumeis van 5.0 IELTS; voor een voorbereidend jaar van 6 maanden of korter
geldt een minimumeis van 5.5 IELTS27.
Voor de scores van andere geaccepteerde taaltesten dan IELTS wordt onderstaande
tabel28 gehanteerd:
TOEFL
Paper

TOEFL
Internet

TOEIC29
Listening
and Reading

TOEIC

7.5

625

113

790

400

Advanced (CAE) - Grade B (scale 194 - 199)
Advanced (CAE) - Grade C (scale 191-193)

7.0

600

100

780

350

6.5

575

90

720

310

6.0

550

80

670

290

5.5
5.0

525
500

70
60

620
600

260
240

First (FCE) - Grade A (scale 185 and above)
Advanced (CAE) - Grade C (scale 185 and
above)
Advanced (CAE) - Grade C (scale 180- 184)
First (FCE) - Grade A (scale 180 - 184)
First (FCE) - Grade B (scale 176-179)
First (FCE) - Grade B (scale 173 - 175)
First (FCE) - Grade C (scale 169 - 172)
First (FCE)- Grade C (scale 162-168)
First (FCE) - Grade C (scale 160-161)

IELTS

Cambridge English grades and scale

Speaking and
Writing
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B1 level certificate (scale 154 - 159)
Indien de instelling gerede twijfel heeft over het afgegeven certificaat en als gevolg daarvan
over de taalbeheersing Engels van de internationale student, dan kan de instelling in
aanvulling op de geldende taaleis nadere eisen stellen die aan de taalbeheersing gerelateerd
zijn.
23

Gedurende de periode dat het wegens de maatregelen die zijn getroffen om het
Coronavirus te bestrijden niet mogelijk is gebruik te maken van de reguliere taaltesten zoals
deze staan vermeld in artikel 4.2 van de Gedragscode (dit zijn de in voetnoot 13 genoemde
taaltesten) is het, indien deze testen met voldoende kwaliteitswaarborgen zijn omkleed,
toegestaan gebruik te maken van online toetsen die worden aangeboden door de aanbieders
die staan genoemd in artikel 4.2 van de Gedragscode. Bijv. de TOELF iBT Special Home
Edition test (valt onder TOEFL internet).
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