Beleid afwijkende inschrijving studiejaar 2021-2022 als gevolg van COVID-19
Fontys Hogescholen
Inleiding
In verband met de uitbraak van Covid-19 is de wet gewijzigd om in het studiejaar 2021-2022 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. Het beleid heeft betrekking op studenten die vallen onder een van de gedefinieerde
voorwaardelijke toelatingscategorieën: mbo-hbo, ad-bachelor, bachelor-master, instroom Pabo en
KOP opleiding.
Beleid Afwijkende inschrijving
Het beleid bevat afspraken ten aanzien van de studeerbaarheid voor de studenten en afspraken ten
behoeve van communicatie en informatie.
Studeerbaarheid voor de student: Fontys houdt waar mogelijk rekening met de studeerbaarheid voor
de student, gelet op de verplichtingen van de student in verband met het alsnog voldoen aan de
vooropleidingseisen of toelatingseisen.
Informatie en communicatie: Fontys zorgt ervoor dat voorwaardelijk toegelaten studenten tijdig en
adequaat geïnformeerd worden. Zij zijn voor aanvang van de studie op de hoogte van de termijn
waarbinnen zij alsnog definitief moeten voldoen aan de toelatingseisen en de consequenties indien zij
hier niet in slagen.
Twee keer voorwaardelijke toelating: Een student die reeds eerder op basis van voorwaardelijke
toelating ingeschreven is geweest kan ook in studiejaar 2021-2022 opnieuw op basis van
voorwaardelijke toelating bij Fontys worden ingeschreven, indien de student aantoonbaar tijdens de
voorwaardelijke toelating in studiejaar 2020-2021 ten gevolge van Covid-19 een stage niet kon
voltooien, dan wel een of meerdere examens, tentamens of toetsen niet konden worden afgenomen of
doordat onderwijs niet kon worden verzorgd. Naast deze voorwaarde dient de student aan de overige
voorwaarden van voorwaardelijke toelating te voldoen.
Onderstaand zijn per categorie de afspraken uitgewerkt. Het gedeelte ‘Studeerbaarheid’ en ‘Informatie
en communicatie’ is van toepassing op alle categorieën.
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1

Mbo - Hbo

Ad - Bachelor

Bachelor – Master

Bachelor - KOP

Instroom Pabo

Mbo-studenten die ten
gevolge van COVID-19 het
mbo-diploma nog niet
hebben behaald en in het
bezit zijn van een positief
afrondingsadvies worden
voorwaardelijk toegelaten tot
een associate degree- of
bacheloropleiding bij Fontys
indien er voorafgaand aan
de start van de studie een
gesprek met de studiecoach
heeft plaatsgevonden.

Associate degree studenten
die ten gevolge van COVID19 nog niet in staat zijn
geweest het Ad-getuigschrift
te behalen worden
voorwaardelijk toegelaten tot
de bacheloropleiding van
Fontys.

Bachelor studenten die ten
gevolge van COVID-19 nog
niet in staat zijn geweest het
bachelor-getuigschrift te
behalen worden
voorwaardelijk toegelaten tot
de master opleiding bij
Fontys.

Bachelor studenten die ten
gevolge van COVID-19 nog
niet in staat zijn geweest het
bachelor-getuigschrift te
behalen worden
voorwaardelijk toegelaten tot
de KOP opleiding bij Fontys.

Studenten die nog niet in
staat zijn geweest het voor
de Pabo toelaatbare mbo af
te ronden en/of wanneer
door COVID-19 de Citotoetsen voor Aardrijkskunde,
Geschiedenis en Natuur &
Techniek nog niet behaald
zijn worden voorwaardelijk
toegelaten. Voor wat betreft
het afronden van de Citotoetsen hebben studenten
per vak twee kansen. Lukt
dit niet dan moeten ze de
opleiding verlaten.

Zie ook de ‘Aanvulling Regeling Inschrijfvoorwaarden’ voor studiejaar 2021-2022

Studeerbaarheid
Om studeerbaarheid te borgen wordt met studenten afkomstig uit bovenstaande categorieën tot 1-1-2022, driemaal door de Studentcoach gesproken met
de student:
 Gesprek 1 vindt, indien het afrondingsadvies tijdig is aangeleverd, plaats voor aanvang van de studie. In dit gesprek stellen Studentcoach en student
gezamenlijk een plan op dat het voor de student mogelijk moet maken om de vooropleiding af te ronden gedurende het studeren bij Fontys.
 Gesprek 2 vindt plaats na de 1e tentamenronde. Dit betreft een voortgangsgesprek en biedt de mogelijkheid om de gemaakte planning bij te sturen.
 Gesprek 3 vindt plaats medio december. Ook dit is een voortgangsgesprek, met het oog op de naderende deadline m.b.t. de vooropleiding (01-012022).
Informatie en communicatie
Aan het begin van het studiejaar zullen alle studenten die voorwaardelijk zijn ingeschreven, door Dienst Studentenvoorzieningen schriftelijk geïnformeerd.
In deze communicatie zal o.a. de volgende informatie worden opgenomen:
 Soort voorwaardelijke inschrijving: wat moet nog worden behaald?
 Deadline afronding
 Consequenties bij niet tijdig behalen van de vooropleidingseis dan wel (bijzondere) nadere vooropleidingseis (uitschrijving)
 Impact op halvering collegegeld mits student het jaar / de jaren al niet gebruikt heeft (deze wordt niet opgeschort).

Mbo - Hbo

AD - Bachelor

Bachelor – Master

Bachelor - KOP

Instroom Pabo

Voorbereiding voortgangsgesprek 2 en 3
Dienst Studentenvoorzieningen zal voorafgaand aan de bij ‘studeerbaarheid’ vermelde gesprekken 2 en 3 de opleidingen informeren over de status van de
voorwaardelijke inschrijving, zodat de instituten weten welke studenten nog niet voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. Deze informatie kan dan worden
meegenomen in voornoemde voortgangsgesprekken.
Niet tijdig voldoen aan vereisten
Indien de student, behorend bij een van de bovenstaande categorieën, niet voor 1 januari 2022 voldoet aan de vooropleidingseis dan wel (bijzondere)
nadere vooropleidingseis(en), dan zal de student Fontys moeten verlaten. Voor de reeds behaalde resultaten zal Fontys een bewijs van deelname en een
cijferlijst aan de student verstrekken.

