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Deze regeling geldt ook voor studenten bij de opleiding HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys die staan
ingeschreven bij Fontys Hogescholen. In die gevallen waarin voor hen een afwijkende regeling geldt is dit expliciet in deze
regeling opgenomen.
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Deze samenvatting geeft een overzicht van de rechten en plichten van studenten met betrekking tot de inschrijving. Aan deze
samenvatting kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg daarvoor hoofdstuk 1, 2 en 4 van de Regeling
inschrijfvoorwaarden Fontys Hogescholen

In de Regeling Inschrijfvoorwaarden zijn de belangrijkste bepalingen met betrekking tot inschrijving,
betaling en beëindiging van de inschrijving opgenomen die hun basis vinden in de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In deze samenvatting vind je een overzicht van de
belangrijkste bepalingen die gelden voor studenten van associate degree- en bacheloropleidingen.

Aanmelding en inschrijving
Om deel te mogen nemen aan het onderwijs, toetsen en examens dien je ingeschreven te zijn.
Je meldt je aan voor een opleiding door via Studielink een inschrijvingsverzoek in te dienen.
Elke aanstaande student die zich voor 1 mei aanmeldt heeft recht op een studiekeuzecheck, maar is
ook verplicht om hier aan deel te nemen3. Na deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt de
aanstaande studenten een studiekeuzeadvies.
Fontys gaat na of je voldoet aan de vooropleidingseisen van de opleiding. Wanneer je niet aan deze
eisen voldoet bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een aanvullend onderzoek (wanneer
je 21 jaar zult zijn op het moment dat je met de opleiding gaat starten).
Voor bepaalde opleidingen gelden aanvullende eisen. Voor deze opleidingen zul je altijd deel moeten
nemen aan een onderzoek.
Nationaliteit en diploma’s
Wanneer je niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit dien je een verklaring te overleggen dat je
beschikt over een geldige verblijfsstatus. Wanneer je verzoekt om ingeschreven te worden op grond
van een buitenlands diploma dan zal beoordeeld worden of het niveau van dit diploma voldoende is.
Eveneens moet je dan aan kunnen tonen dat je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse
taal. Het diploma NT2, programma II is voor de meeste opleidingen vereist.
Inschrijving - Herinschrijving
Voor elk studiejaar dien je vóór aanvang van het nieuwe studiejaar opnieuw een inschrijvingsverzoek
in te dienen via Studielink. Een verzoek tot herinschrijving wordt geweigerd wanneer bij de start van
het studiejaar nog niet het volledige collegegeld uit voorgaande studiejaren is betaald. Indien je voor
de opleiding die je wilt volgen een bindend negatief studieadvies hebt ontvangen, kun je je niet
opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding. Je verzoek tot inschrijving kan ook geweigerd worden op
basis van de regeling Studiekeuzeadvies, wanneer je zonder geldige reden niet hebt deelgenomen
aan de studiekeuzecheck of wanneer je je later dan 1 mei hebt aangemeld.
Aan het ontvangen van een herinschrijfpakket, Fontys account, een bewijs van inschrijving of een
studentenpas kun je geen rechten ontlenen.
Interne overstap
Wanneer je in de loop van het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding, dien je altijd
vooraf te overleggen met de directeur van die opleiding en toestemming te vragen om in de loop van
het studiejaar in te stromen. Vanzelfsprekend moet je dan aan alle specifieke eisen van deze
opleiding voldoen (eventueel via een toelatingsonderzoek.
Wanneer je wettelijk collegegeld hebt betaald dan betekent de overstap vanuit financieel oogpunt het
volgende. Voor je eerste opleiding ben je geen collegegeld meer verschuldigd voor de maanden dat je
niet meer ingeschreven staat. Bij de opleiding waar je wilt starten ben je dan weer collegegeld
verschuldigd vanaf de maand dat je daar weer ingeschreven staat.
Wanneer je instellingscollegegeld hebt betaald dan is het zo dat je alleen restitutie van het collegegeld
ontvangt wanneer de instituutsdirecteur daar toestemming voor geeft. Voor de tweede opleiding ben
je naar rato instellingscollegegeld verschuldigd voor de maanden dat je ingeschreven staat.
Ook een interne overstap dien je te regelen via Studielink (verzoek tot inschrijving bij de nieuwe
opleiding, verzoek tot beëindiging inschrijving bij je oude opleiding).
Financiële zaken
Om als student te kunnen worden ingeschreven dien je het verschuldigde collegegeld te betalen.
Wanneer je voldoet aan onderstaande criteria betaal je het wettelijk collegegeld:
a.
Je behoort tot een van de groepen van personen als bedoeld in artikel 2.2. van de Wet
studiefinanciering 2000 én
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Deze verplichting geldt niet voor inschrijving bij een deeltijdse of een duale opleiding of bij inschrijving op basis
van een buitenlands diploma.
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b.

blijkens het register dat wordt beheerd door DUO heb je nog niet eerder een HO-graad
behaald:
- je schrijft je in voor een associate degree-opleiding en hebt niet eerder een associate
degree-graad, bachelorgraad of mastergraad behaald.
- je schrijft je in voor een bacheloropleiding en hebt niet eerder een bachelorgraad behaald;
- je schrijft je in voor een masteropleiding en hebt niet eerder een mastergraad behaald.
Hierbij gelden twee uitzonderingen.
De voorwaarde, bedoeld onder b. geldt niet voor een student die zich voor de eerste maal inschrijft
voor een associate degree, bachelor- of masteropleiding op een van de gebieden onderwijs of
gezondheidszorg. Wanneer je voor twee opleidingen gelijktijdig staat ingeschreven en je behaalt voor
één van beide opleidingen je getuigschrift dan mag je de tweede opleiding vervolgen tegen betaling
van het wettelijk collegegeld, zolang de inschrijving zonder onderbreking doorloopt.
Wanneer je niet voldoet aan bovengenoemde criteria en niet in aanmerking komt voor de genoemde
uitzonderingen dan betaal je het instellingscollegegeld.
Het is mogelijk dat er een machtiging voor het wettelijk collegegeld verstrekt wordt en dat bij controle
in de loop van het studiejaar blijkt dat je in september niet voldeed aan alle criteria voor het wettelijk
collegegeld. In dat geval word je geïnformeerd over het nieuwe bedrag en wordt het bedrag van de
digitale machtiging aangepast.
Sinds 1 september 2018 geldt de regeling dat studenten die zich voor het eerst inschrijven4 bij een
opleiding in het hoger onderwijs en die in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld betalen
voor hun eerste jaar van inschrijving in aanmerking komen voor een verlaagd wettelijk collegegeld.
Indien de student zijn inschrijving in de loop van zijn eerste jaar van inschrijving beëindigt en zich in
hetzelfde studiejaar inschrijft bij een (andere) opleiding heeft hij gedurende het rest van dit studiejaar
recht op inschrijving tegen verlaagd wettelijk collegegeld.
Voor opleidingen in het domein onderwijs geldt dat studenten ook een tweede jaar recht hebben op
inschrijving tegen verlaagd wettelijk collegegeld bij een associate degree-, bachelor- of
masteropleiding.
Om je collegegeld te betalen moet je vóór 1 september Fontys digitaal machtigen. Je kunt kiezen voor
een betaling in termijnen. In dat geval betaal je een extra bedrag voor de administratiekosten.
Wanneer je in de loop van het studiejaar wordt ingeschreven dan loopt de termijn van inschrijving
vanaf dat moment tot en met 31 augustus 20120 en is een evenredig bedrag ( X : 12 van het
jaartarief) verschuldigd.
Studenten met een mbo-opleiding die tijdens het studiejaar instromen en reeds elders lesgeld betaald
hebben, komen in aanmerking voor reductie van de betaling van collegegeld bij Fontys. Ook als
iemand anders voor jou het collegegeld betaalt (werkgever, ouders, partner) blijf je zelf aansprakelijk
voor de tijdige betaling van het collegegeld aan Fontys. Jij wordt er op aangesproken als betaling
achterwege blijft.
Twee of meer inschrijvingen in een studiejaar
Wanneer je in een studiejaar als student staat ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en
daarvoor wettelijk collegegeld hebt betaald, hoef je voor de inschrijving bij een tweede opleiding aan
hogeschool of universiteit geen collegegeld te betalen. Om voor deze regeling in aanmerking te
komen dien je een verklaring van betaald collegegeld te overleggen. Een student die een opleiding
volgt in een van de domeinen onderwijs of gezondheidszorg, nadat hij al eerder een graad heeft
behaald buiten deze domeinen, betaalt wettelijk collegegeld. Wanneer deze student zich gelijktijdig
met deze inschrijving inschrijft bij een andere opleiding geldt de vrijstellingsregeling niet. Voor de
inschrijving bij de tweede opleiding is hij het instellingscollegegeld c.q. een tweede keer wettelijk
collegegeld verschuldigd.
Een inschrijving voor contractonderwijs of een vooropleiding geeft geen recht op reductie van het
collegegeld dat betaald moet worden voor de inschrijving als student.
Een student die een opleiding volgt in het domein Onderwijs of Gezondheidszorg, nadat hij al eerder
een graad heeft behaald buiten deze domeinen, betaalt wettelijk collegegeld.
Inschrijving uitsluitend voor een minor is mogelijk via Kies-op-Maat. Indien het gaat om inschrijving
voor een minor die niet is aangesloten bij Kies-op-Maat dan dient de student of zijn hogeschool
(universiteit) de kosten voor deze minor te betalen.
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Inschrijvingen vóór 1 september 1991 blijven buiten beschouwing.
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Niet tijdige betaling
Wanneer één of meerdere termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, ontvang je een herinnering en
vervolgens een aanmaning met het verzoek om het achterstallige collegegeld te voldoen. Bij het
verzenden van de aanmaning zal je account geblokkeerd worden. Zodra de achterstallige betaling is
ontvangen en verwerkt wordt het account gedeblokkeerd. Bij elke aanmaning kunnen
administratiekosten5 in rekening gebracht worden. Wanneer de betaling na de aanmaning uitblijft
wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de tweede maand na de datum waarop de aanmaning
is verzonden. Het getuigschrift wordt pas afgegeven wanneer het verschuldigde collegegeld voor alle
jaren van inschrijving volledig is betaald.
Beëindiging inschrijving
Als student heb je de mogelijkheid om je inschrijving voor een opleiding op elk gewenst moment te
beëindigen. Voor de maanden waarin je niet meer ingeschreven staat ben je geen wettelijk
collegegeld meer verschuldigd. Voor deze maanden vindt zo nodig nog restitutie plaats van het
eventueel teveel betaald wettelijk collegegeld. Wanneer er sprake is van een verzoek tot beëindiging
van de inschrijving voor de maanden juli en / of augustus vindt er geen reductie6 plaats. Een verzoek
tot beëindiging van de inschrijving voor de maanden juli en / of augustus wordt niet verwerkt. Je krijgt
het verzoek om gebruik te maken van de optie ‘niet herinschrijven’. Alleen wanneer er sprake is van
overlijden van de student of wanneer de directeur hiertoe toestemming verleent, kan ook voor de
maanden juli en / of augustus beëindiging van de inschrijving plaatsvinden, waarbij er restitutie
verleend wordt.
Een verzoek tot beëindiging van je inschrijving moet je indienen via Studielink.
LET OP
 Wanneer je instellingscollegegeld hebt betaald blijf je dit voor een heel studiejaar
verschuldigd, tenzij er sprake is van afstuderen of overlijden of de directeur van je opleiding
anders beslist.
 Het behalen van het getuigschrift van de opleiding leidt niet tot de beëindiging van je
inschrijving. Hiervoor dien je zelf een verzoek in te dienen via Studielink!
 Zodra je niet meer ingeschreven staat heb je geen recht meer op studiefinanciering en OVstudentenkaart. Je dient dan zelf je studiefinanciering tijdig stop te zetten bij DUO en het
studentenreisproduct (OV-chipkaart) stop te zetten.
Indien je studiefinanciering ontvangt dien je dus twee acties te ondernemen: het beëindigen
van de inschrijving via Studielink én het stopzetten van de studiefinanciering/
studentenreisproduct via DUO. Het stopzetten van de studiefinanciering leidt niet tot het
beëindigen van je inschrijving!
De onderwijsinstelling kan je inschrijving beëindigen alleen in de gevallen die expliciet in de wet
vermeld staan.
 Na ontvangst van een bindend negatief studieadvies
Je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum waarop het
afwijzend studieadvies is afgegeven.
 Bij niet betaling van je collegegeld
Wanneer (een termijn van) je collegegeld niet geïnd kan worden ontvang je een aanmaning,
waarin je de mogelijkheid geboden wordt om alsnog de achterstallige betaling te doen. Mocht
betaling na deze aanmaning achterwege blijven dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang
van de tweede maand na datum van de aanmaning.
 Als onderdeel van een maatregel als bedoeld in artikel 42 van het Studentenstatuut
Wanneer je de huisregels van Fontys hebt overtreden kan je bij wijze van sanctie een
maatregel opgelegd worden. De zwaarste sanctie is het beëindigen van je inschrijving.
Wanneer een dergelijke maatregel wordt opgelegd wordt je inschrijving beëindigd met ingang
van de eerste maand na de datum van de maatregel.
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Onder administratiekosten wordt verstaan de buitengerechtelijke incassokosten.
Reductie houdt in het reduceren/verminderen van de vordering, dus van het verschuldigde bedrag.
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 Na ernstige fraude
Wanneer er sprake is van zeer ernstige fraude kan de examencommissie het College van
Bestuur adviseren je inschrijving te beëindigen. Wanneer het College van Bestuur een dergelijk
besluit neemt wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerste maand na datum van
het besluit.
 Overlijden
Bij overlijden van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de maand volgend
op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.
Niet-gerechtigde deelname aan onderwijs
Wanneer je niet bent ingeschreven en toch gebruik maakt van de onderwijsvoorzieningen ben je aan
Fontys een schadevergoeding verschuldigd die maximaal gelijk is aan het verschuldigde collegegeld
voor studenten.
Informatieplicht
Je bent verplicht op eerste vordering aan daar toe aangewezen personen je naam, adres en Bewijs
van Inschrijving of studentenpas te verstrekken. Wanneer je dit niet kunt kan je de toegang tot de
gebouwen en terreinen van Fontys worden ontzegd.
Geheimhoudingsplicht
Je bent zowel tijdens als na afloop van de inschrijving tot geheimhouding verplicht van al hetgeen
waarvan je uit hoofde van je inschrijving kennis hebt kunnen nemen en/of waarvan het vertrouwelijk
karakter overduidelijk is.
Onvolledige/onjuiste informatie
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot beëindiging van de inschrijving.
Voor eventueel financieel nadeel dat hier uit voortvloeit, ben je zelf geheel aansprakelijk.
Als Fontys incassomaatregelen dient te nemen dan komen alle daaraan verbonden kosten voor jouw
rekening.
Correspondentie
Uitdrukkelijk word je er op gewezen dat alle correspondentie aan het door jou opgegeven
correspondentieadres wordt toegezonden. Alle wijzigingen in dit correspondentieadres dien je tijdig
door te geven via Studielink. Correspondentie met betrekking tot betalingen wordt uitsluitend digitaal
toegestuurd naar het e-mailadres dat de student in Studielink heeft opgegeven en zijn Fontys emailadres.
Bewaren persoonsgegevens
Fontys volgt bij het verwerken van persoonsgegevens (dat wil zeggen alle gegevens die tot een
persoon herleidbaar zijn) de Algemene Verordening Gegevensverwerking en het Privacyreglement
studenten.
Aansprakelijkheid
Voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de
terreinen van de Stichting Fontys of in gebouwen en op terreinen waarvan deze gebruik maakt, draagt
het instellingsbestuur, de directeur c.s. van de opleiding geen enkele aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de opleiding / het instituut / Fontys hogescholen / Stichting Fontys / het
instellingsbestuur bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van zijn/haar verplichtingen, blijft
beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag aan collegegeld c.q. examengeld in het desbetreffende
studiejaar.
Bezwaar
De student die zich in zijn belangen omtrent aanmelding, inschrijving en uitschrijving benadeeld acht
kan dit schriftelijk kenbaar maken bij de directeur van het instituut waaronder de betreffende opleiding
valt.
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