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1. Inleiding
In verband met de uitbraak van Covid-19 is de wet gewijzigd om in het studiejaar 2020-2021 een
voorwaardelijke inschrijving mogelijk te maken voor diegenen die niet tijdig aan alle
vooropleidingseisen voor inschrijving konden voldoen voor een associate degree-, bachelor- kop-, of
masteropleiding. Deze wetswijziging heeft geleid tot deze aanvulling bij de Regeling
Inschrijfvoorwaarden Fontys.

2. Voorwaardelijke toelating
Op grond van artikel 7.37c van de WHW is in het studiejaar 2020-2021 inschrijving mogelijk voor
degenen die ten gevolge van COVID-19 niet hebben kunnen voldoen aan een of meer ((bijzondere)
nadere) vooropleidingseis(en) of aanvullende eisen voor een associate degree- of bacheloropleiding,
de eisen voor een kopopleiding of de toelatingseisen voor een masteropleiding, doordat onderwijs niet
kon worden verzorgd, een stage niet kon worden voltooid dan wel een of meerdere examens,
tentamens, of toetsen niet konden worden afgenomen, vanwege overheidsmaatregelen in verband
met COVID-19.

2.1. Inschrijving associate degree- of bacheloropleiding
Inschrijving na het volgen van een mbo-opleiding, zonder dat het diploma is behaald, is mogelijk op
basis van een afrondingsadvies van de mbo-instelling, waaruit blijkt dat de mbo-instelling verwacht dat
de student voor 1 januari 2021 zijn mbo-diploma kan behalen. Dit afrondingsadvies dient vóór 15
augustus 2020 aangeleverd te worden. Vóór 1 januari 2021 dient de student alsnog zijn mbo-diploma
behaald te hebben.
Inschrijving bij de opleiding leraar basisonderwijs is mogelijk zonder dat aan de bijzondere nadere
vooropleidingseisen is voldaan. Vóór 1 januari 2021 dient de student alsnog de benodigde
toelatingstoetsen behaald te hebben.
Aspirant studenten die via een staatsexamen het diploma vooropleiding willen behalen en die na 1
september 2020 nog aan één of twee herkansingen moeten deelnemen waardoor zij vóór 1 januari
2021 het diploma kunnen behalen, kunnen eveneens voorwaardelijk worden ingeschreven. Vóór 1
januari 2021 dient de student alsnog het diploma behaald te hebben.

2.2 Inschrijving kopopleiding
Inschrijving bij een kopleiding zonder dat een bachelor getuigschrift is behaald is mogelijk. Vóór 1
januari 2021 dient het bewijs aangeleverd te worden dat de bacheloropleiding is behaald.

2.3 Inschrijving masteropleiding
Inschrijving bij een masteropleiding zonder dat een bachelor getuigschrift is behaald is mogelijk op
basis van een afrondingsadvies van de betreffende bacheloropleiding. Vóór 1 januari 2021 dient het
bewijs aangeleverd te worden dat de bacheloropleiding is behaald, tenzij in het afrondingsadvies een
latere datum (uiterlijk 31 augustus 2021) is opgenomen. In dat geval dient het bewijs uiterlijk op die
datum aangeleverd te zijn.

2.4 Beëindiging voorwaardelijke inschrijving
De student die voorwaardelijk is ingeschreven bij een associate degree- of bacheloropleiding dient
uiterlijk op 1 januari 2021 het bewijs aan te leveren dat hij zijn diploma van de vooropleiding heeft
behaald, dan wel dat hij de toelatingstoetsen voor de opleiding leraar basis onderwijs heeft behaald.
Van elke student die dit bewijs niet aanlevert wordt de inschrijving per 1 januari 2021 beëindigd.
De student die voorwaardelijk is ingeschreven bij een kopopleiding dient uiterlijk op 1 januari 2021 het
bewijs aan te leveren dat hij het getuigschrift van de bacheloropleiding heeft behaald. Van elke
student die dit bewijs niet aanlevert wordt de inschrijving bij de kopopleiding per 1 januari 2021
beëindigd.
De student die voorwaardelijk is ingeschreven bij een masteropleiding dient uiterlijk op 1 januari 2021
het bewijs aan te leveren dat hij het getuigschrift van de bacheloropleiding heeft behaald. Indien
hiervoor een datum later dan 1 januari 2021 is afgesproken, levert hij dit bewijs vóór deze datum aan
(zie 2.3). Van elke student die dit bewijs niet aanlevert wordt de inschrijving per 1 januari 2021
beëindigd dan wel per de datum die met hem is afgesproken.
De directeur kan afzien van deze beëindiging van de inschrijving als deze beëindiging zou leiden tot
onbillijkheden van overwegende aard omdat er sprake was van overmacht waardoor het de student
niet gelukt is om het diploma dan wel de toelatingstoetsen voor de opleiding leraar basisonderwijs
tijdig te behalen. De voorwaardelijke inschrijving wordt in dat geval beëindigd indien niet alsnog vóór 1
september 2021 aan de in de eerste zin bedoelde eisen wordt voldaan.
Na beëindiging van de inschrijving ontvangt de student een verklaring met de resultaten die tijdens de
periode van voorwaardelijke inschrijving behaald zijn.

3. Financiële zaken
Tijdens de periode dat de student voorwaardelijk ingeschreven staat, kan hij ingeschreven staan bij
twee opleidingen, de opleiding die hij nog moet afronden en de opleiding die hij is gestart. De student
hoeft slechts één keer te betalen. Bij de andere inschrijving ontvangt hij reductie of wordt hij vrijgesteld
van het betalen van het wettelijk collegegeld na het aanleveren van een verklaring betaald
collegegeld/lesgeld. De reguliere regeling met betrekking tot twee inschrijvingen is van toepassing
(zie 2.2.1 en 2.2.4 in de Regeling Inschrijfvoorwaarden Fontys), met uitzondering voor de student die
tevens nog ingeschreven staat bij een mbo-opleiding. Deze student betaalt uitsluitend lesgeld bij het
mbo, zolang hij daar ingeschreven staat1. Na het behalen van het mbo diploma betaalt de student bij
Fontys collegegeld voor zijn inschrijving.
De student die instellingscollegegeld betaalt op grond van zijn niet-EER nationaliteit en voorwaardelijk
wordt ingeschreven bij een masteropleiding hoeft gedurende de periode van voorwaardelijke
inschrijving slechts 1 maal instellingscollegegeld te betalen.
Het recht op inschrijving tegen het verlaagd wettelijk collegegeld voor een eerste inschrijving in het
hoger onderwijs geldt voor de inschrijving in één studiejaar. (zie 2.2.1.1 van de Regeling
Inschrijfvoorwaarden). Indien de voorwaardelijke inschrijving per 1 januari 2021 wordt beëindigd
omdat het diploma van de vooropleiding niet is behaald, dan wel de toelatingstoetsen voor de
opleiding leraar basis onderwijs niet zijn behaald, dan kan de student de resterende maanden
inschrijving tegen verlaagd wettelijk collegegeld niet doorschuiven naar een volgend studiejaar.

1

De student die vanwege zijn leeftijd nog geen lesgeld betaalt bij het mbo, betaalt collegegeld bij Fontys.
Indien de student in de periode van voorwaardelijke inschrijving 18 jaar wordt, zal conform de nog te geven
instructie van OCW gehandeld worden.
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