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JURIDISCHE ZAKEN HVA 
 
 
Betreft  :  Aanpassingen i.v.m. Corona Studentenstatuut 2020-2021 
                 
Datum : 22 juni 2021   

Inleiding 
De Coronacrisis en het Servicedocument van het ministerie van OCW: HO-aanpak Coronavirus Covid 
19 en wetsvoorstel “Tweede Verzamelspoedwet COVID-19”,  en CCT-besluiten van het College van 
Bestuur leiden tot een aantal aanpassingen en aanvullingen van het Studentenstatuut 2020-2021. 
Daarbij is beoogd deze eenvoudig en overzichtelijk te houden en zoveel mogelijk in aparte artikelen 
vorm te geven, zodat die later weer eenvoudig verwijderd kunnen worden. Daarnaast zijn er nog 
beperkt andere redactionele wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd.  

In de concept regeling zijn de Covid-aanpassingen in rood aangegeven.  
Hieronder volgt een korte toelichting. 

 
Taaltoets internationale studenten 
 
Omdat DUO i.v.m. de maatregelen vanwege de Covid-19 epidemie waarschijnlijk niet tijdig voldoende 
NT2-toetsen kan afnemen zal SZ in augustus een gelijkwaardige digitale taaltoets aanbieden1. 

Aan artikel 3.6 wordt een nieuw lid 2 sub d toegevoegd: 
 
Aspirant-studenten die zich voor een opleiding bij de HvA hebben aangemeld, en kunnen aantonen 
dat zij zich gedurende het studiejaar 2019-2020 tevergeefs bij DUO hebben aangemeld voor het NT2 
examen, dan wel in dit studiejaar hebben deelgenomen aan het NT2 examen, maar niet alle 
onderdelen hebben gehaald, kunnen de interne HvA toets Beheersing Nederlands afleggen. Voor 
onderdelen die in het NT2 examen zijn behaald wordt vrijstelling verleend. Aan aspirant-studenten die 
de toets Beheersing Nederlands van de afdeling Studentenzaken met goed gevolg afleggen, wordt 
een verklaring verstrekt. Deze verklaring volstaat bij inschrijving per 1 september 2020 als bewijs als 
bedoeld in lid 1.  

 
Aanmelddatum SKC: 
 
Op grond van het Servicedocument van OCW geldt dat aspirant-studenten zich dit jaar tot uiterlijk 1 
juni in plaats van 1 mei kunnen aanmelden.  
Hiervoor is aan artikel 4.1 een nieuw lid 5 toegevoegd: 
 
Overal waar in dit hoofdstuk 1 mei wordt genoemd als uiterste datum waarop kan worden aangemeld, 
dient voor aanmelding voor het studiejaar 2020-2021, 1 juni te worden gelezen. 

 
Voorwaardelijke toelating  

Op grond van het Servicedocument van OCW en het wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-192 geldt voor een groot aantal aspirant-studenten dat zij, als zij ten gevolge van de COVID-
19 epidemie nog niet volledig aan de toelatingseisen voldoen, per 1 september 2020 worden 
ingeschreven als student, en tot 1 januari 2021 de gelegenheid hebben alsnog aan de toelatingseisen 
te voldoen. Indien zij daar niet in slagen worden zij in beginsel per 1 januari 2021 uitgeschreven. In 
het wetsvoorstel is een hardheidsclausule opgenomen: uitschrijving is niet toegestaan als dit leidt tot 

 
1  CvB -CCT besluit d.d. 12 mei 2020, zie ook notitie SZ kenmerk 200503  
2  Onder voorbehoud van parlementaire instemming.. Als de wettekst bekend is zal de tekst waar nodig worden 

aangepast.  
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een “onbillijkheid van overwegende aard”. Dit geeft de instelling zéér beperkt ruimte tot een afweging 
van omstandigheden. In de Memorie van Toelichting wordt als voorbeeld gegeven dat een tentamen 
of herkansing niet doorgaat. In dat geval dient de student per 1 september 2021 (herinschrijving voor 
volgend studiejaar) aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen.   

In het wetvoorstel is de mogelijkheid opgenomen dat bij voorwaardelijke toelating voor een 
Masteropleiding  een latere datum dan 1 januari 2021 wordt gehanteerd. Dit was op verzoek van 
universiteiten. Het hbo heeft via het Servicedocument afgesproken  dat de opleidingen daar géén 
gebruik van maken. 

Indien de instelling ter uitwerking nader  eigen beleid ontwikkelt, dient dat voor advies aan de 
studentgeleding van de CRM te worden voorgelegd. De HvA gaat daar niet toe over en conformeert 
zich aan  het wetsvoorstel en de uitwerking in het Servicedocument.  
 
De  voorwaardelijke toelating  betreft: 

HAVO/VWO studenten die via een staatsexamen het diploma behalen 
MBO-studenten zonder toelatend diploma, die in het bezit zijn van een afrondingsadvies; 
Aspirant PABO-studenten die nog niet aan de bijzondere vooropleidingseisen voldoen als bedoeld in 
artikel 7.25 jo 7.26 WHW (kennistoetsen) 
AD-doorstroom naar Bacheloropleiding zonder AD-diploma 
BA-doorstroom naar Masteropleiding zonder BA-diploma 
Internationale studenten zonder NT2 certificaat (of HvA toets als hiervoor genoemd) 
 
Aan artikel 5.1 Eisen vooropleiding is hiervoor een algemene bepaling toegevoegd: 
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor aspirant studenten als bedoeld in artikel 7.37 c lid 1 WHW, die 
in verband met de uitbraak van Covid-19 studievertraging hebben opgelopen en per 1 september 
2020 nog niet volledig aan de vooropleidings- en toelatingsvereisten voldoen. Indien zij aan de 
inschrijvingsvoorwaarden voldoen worden zij per 1 september 2020 ingeschreven als student. Zij 
krijgen de gelegenheid tot uiterlijk 1 januari 2021 aan te tonen dat zij alsnog aan de vooropleidings- 
en toelatingsvereisten voldoen. Indien zij daar niet in slagen worden zij per 1 januari 2021 
uitgeschreven tenzij dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.  

 
Verruiming tussentijdse inschrijving 
 
In artikel 5.4 is de regelgeving opgenomen inzake tussentijdse inschrijving. Voorgesteld wordt dit 
eenmalig te verruimen voor studenten die vanwege de gevolgen van de Covid-19 epidemie (hetzij 
voor henzelf, hetzij in verband met eventuele gevolgen voor het onderwijsaanbod) er voor kiezen of 
hebben gekozen de studie tijdelijk te onderbreken. De opleiding kan toetsen of er een verband was 
met de Covid-19 epidemie en het een redelijk besluit was. Dat een student de ontwikkelingen af zou 
willen wachten is onvoldoende, er dient wel sprake te zijn van hetzij gevolgen voor de student 
persoonlijk (b.v. ziekte, reizen, zorg voor anderen) of een redelijke belemmering in de studie (b.v. 
beperkt stageaanbod). Dit ligt besloten in de formulering dat de student “redelijkerwijs kon besluiten” 
de studie tijdelijk te onderbreken. 
 
Aan artikel 5.4 wordt een nieuw lid 1 sub i toegevoegd: 

Voor herinschrijvers die wegens belemmeringen als gevolg van de Covid-19 epidemie redelijkerwijs 
konden besluiten de studie tijdelijk te onderbreken.  
 
 
Openstellen profileringsfonds voor alle studenten ingeval van gevolgen Covid-19 epidemie 
 
Het profileringsfonds is bedoeld voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen en voorts voldoen 
aan de voorwaarden als genoemd in artikel 7.3 lid 2. 
Dit impliceert dat studenten die het instellingscollegegeld betalen (b.v. internationale studenten van 
buiten de EU of studenten die een tweede opleiding volgen) hier geen beroep op kunnen doen. Zij 
kunnen echter eveneens gevolgen ondervinden van de Covid-19 epidemie , en gezien de bijzondere 
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overige omstandigheden (wereldwijde economische gevolgen, mogelijk verlies van werk etc.) zal voor 
hen het reguliere vangnet ook getroffen kunnen worden. Om deze redenen wordt voorgesteld het 
Profileringsfonds eenmalig open te stellen voor alle studenten die studievertraging ondervinden ten 
gevolge van aan de Covid-19 epidemie gerelateerde omstandigheden zoals omschreven in het 
Servicedocument. Hiervoor geldt dezelfde procedure en worden bepalingen voorzoveel nodig 
analoog toegepast (b.v. hoogte tegemoetkoming is afhankelijk van de vraag of de student uit- of 
thuiswonend is). 
 
Aan artikel 7.3 is een nieuw lid 3 toegevoegd: 

In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen studenten van de HvA die niet aan de in lid 2 
opgenomen voorwaarden voldoen eveneens een beroep doen op financiële ondersteuning wegens 
studievertraging als gevolg van: 
-ziekte veroorzaakt door de Covid-19 epidemie;  
-zorg voor zieke familieleden veroorzaakt door de Covid-19 epidemie; 
-zorg voor kinderen die thuis zijn als gevolg van de maatregelen inzake de Covid-19 epidemie; 
conform de bepalingen uit dit hoofdstuk. Voor zoveel nodig worden deze analoog toegepast. 

 

Overig: 

Artikel 3.1 lid 6 (verplichting de NT2 toets af te leggen) is aangevuld met de mogelijkheid daarvan af 
te wijken indien het College van Bestuur daartoe besluit. Dit was aan de orde bij de instroom voor 
Duitse en Franse lerarenopleidingen op basis van afspraken die daarover met het Nuffic zijn 
gemaakt.  
De overige wijzigingen zijn van redactionele aard.   
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JURIDISCHE ZAKEN HVA 
 
 
Betreft  :  Aanpassingen Studentenstatuut 2020-2021 
                 
Datum :  11 december 2019  

 

 

Inleiding 
Bij de herziening van het Studentenstatuut 2020-2021 is nagegaan of aanpassing aan de orde is op 
grond van:  

1. Wetswijzingen en/of jurisprudentie: 
- er is geen sprake van nieuwe wetgeving die nu aanleiding is tot aanpassing. 
- een advies van de Geschillenadviescommissie (GAC) was aanleiding tot een voetnoot.      
 

2. Evaluatie beleid: 
- inschrijfverzoeken in of na september (tussentijdse inschrijving)  bij wisselen van 
opleidingsvariant. 
 

3. Overig: 
- diverse redactionele verduidelijkingen e.d. 

 

Ad 1 Nieuwe wetgeving: 

OCW heeft het wetsvoorstel Taal & Toegankelijkheid bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee regelt 
de wetgever: 
- dat het instellingscollegegeldtarief voor EER-studenten een maximum kent die in de memorie van 
toelichting gekoppeld is aan collegegeld + rijksbijdrage (studentdeel bekostiging); 
- dat het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten een minimum (gelijk aan het  hiervoor 
genoemde maximum) kent; 
Het tarief kan per groep van opleidingen verschillen. 

Omdat de wetswijziging nog niet in werking is getreden adviseert  FPC vooralsnog het huidige beleid 
te handhaven en geen onderscheid tussen de studenten te maken. De nadere implicaties bij 
inwerkingtreding van de wetswijziging zullen bij de voorbereiding van de tarieven voor studiejaar 
2021/2022 worden bezien. 
Artikel 5.10 lid 9 dat het instellingscollegegeld regelt, wordt daarom nu niet aangepast.  
 
 

Toelichting op de aanpassingen    

Hierna geven we inzicht in de hoofdlijnen en context van de wijzigingen. JZ geeft op verzoek 
voorlichting over de aanpassingen. Daarnaast zijn 2 QRC’s toegevoegd aan deze toelichting: 
- inschrijving eerstejaars in AD/BA-opleiding 
- (“de rest”): herinschrijving en inschrijving Master, en inschrijfverzoek na 1/9. 
 
 
 
Artikel 3.6 Toelating op grond van EVC 
Vervallen, de EVC-procedure is afgeschaft. 
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Artikel 3.7 lid 2 NT2 toets 
In studiejaar 2018-2019 waren er bij DUO grote problemen bij het afnemen van de NT2-toets. Om 
buitenlandse aspirant studenten niet onnodig te duperen heeft de afdeling Studentzaken éénmalig 
een eigen toetsvoorziening ingericht. In het studiejaar 2020-2021  wordt de toets niet opnieuw 
aangeboden, maar een behaald certificaat blijft een jaar geldig. Dit geldt dan tot uiterlijk de 
inschrijving per 1 september 2020.  
Het voorliggende concept Studentenstatuut 2020-2021  geldt vanaf 1 september 2020, en regelt de 
tussentijdse inschrijving  in het collegejaar 2020-2021, en de inschrijving per 1 september 2021. Dan 
is de geldigheid van het certificaat verlopen, de specifieke regeling in artikel 3.7 lid 2 sub d  is daarom 
vervallen. 

 

Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck 
In diverse artikelen redactionele verbeteringen om het onderscheid tussen voltijd bachelor en voltijd 
AD-opleidingen (met een verplichte studiekeuzecheck) c.q. deeltijdse en duale varianten duidelijker te 
maken en de leesbaarheid te vergroten. 

 

Artikel 5.4 lid 1 sub b: wisselen van variant na 1/9 en SKC 
De oude formulering leverde onduidelijkheden en een sluiproute op, omdat studenten die niet aan de 
SKC-eisen voor de voltijd bachelor of AD opleiding hadden voldaan, zich konden inschrijven voor een 
deeltijdvariant van dezelfde opleiding en alsnog in september wisselden naar de voltijdopleiding.  Ze 
hadden dan geen SKC gevolgd. Daarom worden hierop nu dezelfde criteria als voor het wisselen 
naar een andere  opleiding (onder sub a) toegepast: er moet bij instroom in de voltijd variant een 
passende SKC zijn geweest en er moet redelijkerwijze kunnen worden voldaan aan de bsa-eisen. 
 
De mogelijkheden tot inschrijving en het wisselen van een opleiding(svariant) in combinatie met de 
SKC zijn daarmee als volgt (zie voor de hoofdlijnen de QRC eerstejaars): 

-1 mei 
*hoofdregel:  de student  moet zich uiterlijk  1 mei aanmelden voor het eerste jaar van een voltijd 
BA/AD-opleiding (art. 4.2 en 4.5) 
 
- 1 mei- 15 augustus 
*als de student zich tijdig (1 mei) bij HvA of elders heeft aangemeld, dan kan hij zich tot en met 
15 augustus voor een (andere) AD/BA-opleiding bij de HvA aanmelden, en kan  de SKC van de 
nieuwe keuze nog worden gevolgd (art. 4.3) 
*of uitzondering: als de student het voorgaande jaar voor een AD/BA-opleiding ingeschreven 
was,  mag hij zich ook uiterlijk 15 augustus aanmelden (art 4.3). Dit gaat vaak om studenten die 
een bsa hebben gehad. 
 
-15 augustus - 1 september 
* aanmelden tussen 15/8 en 1/9: dit kan alleen na toestemming van de decaan (art. 4.4). Dit gaat 
om zeer bijzondere gevallen, die dan dus ook de SKC niet meer hoeven/kunnen volgen. Een 
voorbeeld is als er door fouten van de HvA (bv. verkeerde informatie ) geen tijdige aanmelding 
was.  
 
-vanaf 1 september (voor eerstejaars switchers, al ingeschreven voor een HvA-BA/AD opleiding): 
* wisselen van opleiding: als het om inschrijving in een voltijd opleiding gaat, moet een passende 
SKC zijn gevolgd, bij deeltijd of duaal een passende intakeprocedure. “Passend”  is een ruim 
begrip, het  kan ook een vergelijkbare opleiding  betreffen. Het gaat er vooral om dat er sprake is 
een redelijke oriëntatie op de opleiding, in lijn met de doelen van de SKC.  Voor alle opleidingen 
(ook deeltijd en duaal)  geldt dat het nog wel redelijkerwijs mogelijk moet zijn aan de bsa-norm te 
voldoen (art. 5.4 lid 1 sub a). 
* wisselen van opleidingsvariant (binnen dezelfde opleiding van voltijd naar deeltijd/duaal e.d.): 
dezelfde criteria als hiervoor(art. 5.4 lid 1 sub b). 
Er zal gemonitord worden of en in hoeverre studenten hiervan gebruik maken. 
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Artikel 5.4 lid 1 sub h: wisselen bij eerstejaars Masterstudenten: 
Omdat de leden 5.4 lid 1 en 2 specifiek zien op eerstejaars van een bachelor of AD-opleiding die 
willen switchen (in verband met de SKC), is een nieuw lid h toegevoegd voor eerstejaars 
Masterstudenten. Zij kunnen wisselen van opleiding of van variant indien een  passende 
intakeprocedure is gevolgd, en een studeerbaar programma kan worden geboden. 
 

Art. 5.7 lid 1 Recht op onderwijs  
Hieraan is ter verduidelijking een voetnoot toegevoegd. De GAC heeft in een advies (2019-081383) 
overwogen dat de opleiding bij te grote toestroom voor een vak of traject organisatorische 
maatregelen kan treffen (zoals loting, vgl. ook volgorde aanmelding bij populaire minoren) en er dus 
geen onverkort recht op deelname aan al het onderwijs bestaat.  
 

Artikel 5.8 Collegekaart 
Aangepast aan de staande praktijk: de kaart wordt al afgegeven aan aankomende  studenten, ook als 
de inschrijving nog niet voltooid is. Dat is dan ook vervallen. 

 

Artikel 5.15 Overige bijdragen 
Dit is aangepast aan artikel 7.50 WHW dat voor de regeling inzake eigen bijdragen géén onderscheid 
makt naar bekostiging (ook van toepassing bij instellingscollegegeld) . 
 

Artikel 9.1 Huisregels 

Dit is redactioneel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid en overzichtelijkheid. De strekking is 
niet gewijzigd.  
In lid 4 (was 5) is opgenomen dat een ordemaatregel kan worden getroffen als een student zich niet 
aan de huisregels of andere regels houdt. Deze andere regels kunnen zelf ook weer bepalingen over 
het opleggen van sancties bevatten. In een voetnoot  wordt erop gewezen dat  die dan ook gevolgd 
moeten worden. Met als relevant voorbeeld ernstige fraude: de examencommissie is (alleen) bevoegd 
de student deelname aan tentamens te verbieden. Als uitschrijving gewenst is, kan de decaan daar 
alleen toe over gaan na advies van de examencommissie, dit is immers voorgeschreven in de OER 
(en WHW).  
 

Artikel 9.2 lid 1 en 2 Ordemaatregelen 
Als een student zich misdraagt kan een ordemaatregel worden getroffen. Dit artikel is uitgebreid met 
de in art. 7.57h lid 1 WHW opgenomen optie de inschrijving gedurende maximaal een jaar te 
beëindigen, de eerste 2 leden zijn een parafrasering van de WHW. 
Tevens is een voetnoot opgenomen  om het verschil in de gevolgen van de mogelijke maatregelen  
maatregel (ontzegging toegang versus beëindiging inschrijving) te verduidelijken. 
 
 
Artikel 10.7 Toegevoegd; Versnelde behandeling 
De bsa-beroepen worden altijd zoveel mogelijk voor 1 oktober behandeld. Vanwege het  zomerreces 
is er dan veelal sprake van een langere verweertermijn, en van een korte oproeptermijn voor de 
zitting. Dat knelt bijvoorbeeld bij  de termijn van 5 werkdagen voor het aanleveren van nadere stukken 
voorafgaand aan een zitting. Door  versnelde behandeling als standaard mogelijkheid in te voeren 
kunnen termijnen worden aangepast, en kan de procedure ordentelijker verlopen. 
Daarnaast is versnelde behandeling ook mogelijk bij andere spoedeisende kwesties.   
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Artikel 10.15 Beroep bij het CBHO 
Ter informatie zijn ook de mogelijkheden voor een voorlopige voorziening toegevoegd. 
 
Als de student binnen de HvA beroep instelt, kan hij om het treffen van een voorlopige voorziening 
verzoeken (b.v. het tijdelijk volgen van onderwijs bij een bsa-procedure). Als de examencommissie 
daar niet mee instemt, doet de Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens uitspraak, en 
kan het verzoek toewijzen of weigeren. Tegen een weigering kan de student in beroep gaan bij het 
college van beroep hoger onderwijs (CBHO) te Den Haag. Dit is opgenomen in lid 3.  

 
Als de student binnen de HvA bezwaar instelt, behandelt de Geschillenadviescommissie (GAC) dat. 
De GAC is echter NIET bevoegd te besluiten over een verzoek tot een voorlopige voorziening 
(bijvoorbeeld het volgen van onderwijs bij het weigeren van inschrijving). Formeel dient de student het 
verzoek bij het CBHO in te dienen. Dit is ook opgenomen in lid 3. 
Het Loket BBK gaat bij een verzoek bij de GAC overigens wel na of een verweerder daarmee instemt, 
om onnodige procedures te voorkomen. Maar als een verweerder weigert, verwijst het Loket BBK de 
student naar het CBHO. 

 
Als de procedures binnen de HvA zijn afgerond (dus er is een uitspraak College van Beroep voor de 
Examens, of een besluit van  het College van Bestuur na advies GAC), kan de student daartegen in 
beroep bij het CBHO. Ook daarbij is het weer mogelijk een voorlopige voorziening te treffen. Dit is 
aangevuld in lid 2. 
 
Het treffen van voorlopige voorzieningen is van belang omdat dit de schade aan de zijde van de 
student kan beperken als deze een procedure wint. Vanuit het Loket BBK wordt er actief op gewezen, 
en past het deze informatie ook in het statuut op te nemen. 

 

Artikel 11.1 lid 1 Cursisten en klachtafhandeling  
Het Studentenstatuut geldt in beginsel alleen voor (aankomende/voormalige )studenten en extraneï, 
en niet voor cursisten die contractonderwijs volgen. Vanuit het project Leven lang  Ontwikkelen is 
aangegeven dat het wenselijk is dat ook voor cursisten een klachtprocedure bestaat. Deze kan door 
de aanbieders van contractonderwijs zelfstandig worden ingericht, dat gebeurt  vooral als er  
afspraken met een bedrijf over scholing van personeel worden gemaakt. Als binnen  het 
contractonderwijs géén specifieke afspraken zijn gemaakt, en er  geen eigen klachtprocedure  is 
ingericht, geldt ook voor cursisten de regeling uit hoofdstuk 11, dit is in lid 1 opgenomen.  
Aan artikel 1.4 over de reikwijdte  van het Studentenstatuut is een voetnoot toegevoegd die hierop 
wijst. 

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de regelingen voor bezwaar en beroep niet gelden voor 
cursisten. De bewaar- en beroepsprocedures gelden voor studenten conform de WHW. Bij cursisten 
is de WHW niet van toepassing en is bij geschillen de burgerlijke rechter bevoegd.   



QRC  inschrijven voor EERSTE  JAAR van een  AD/BA-opleiding  
 
 

 

• verplichte aanmelding in Studielink voor selectie-opleidingen (NF)                                          4.1 15 januari

• verplichte aanmelding in Studielink voor 1e jaar voltijd AD/BA vanwege SKC                      4.2.1
• als (niet verplicht) aangemeld voor dt/du: recht op SKC maar voor student niet verplicht     4.2.2                
• uitzonderingen: zie 15 augustus

1 mei
• uitzondering op verplichte aanmelddatum1 mei voor voltijd AD/BA:                                        4.3

- als dit studiejaar ingeschreven geweest voor ho/wo-AD/BAopleiding 
- of als 1 mei aangemeld bij HvA of elders (switchers in SKC-traject), 

15 augustus

• verplichte aanmelding in Studielink voor deeltijd/duaal                                                          5.2.2       
• switchers voltijd tussen 15/8 en 1/9 alleen met toestemming decaan                                       4.41 september

• als al als 1e jaars ingeschreven (switchen naar andere variant/opleiding):                    5.4.1. a/b
- altijd: redelijkerwijze mogelijk aan bsa-norm te voldoen

• voltijd: passende SKC
• dt/du: passende intake

> 1 
september

• als nog niet ingeschreven:
- voor voltijd weigeren want niet aan SKC voldaan                                                                4.5.1         
- voor  dt/du: zie criteria tussentijds inschrijven                                                                         5.4

> 1 september



QRC  inschrijven herinschrijvers en Master incl. inschrijfverzoeken na 1/9  
 
 

 

• verplichte aanmelding in Studielink voor:                                                                                   5.2.2
- eerste inschrijving MAopleiding
- herinschrijving alle opleidingen 

1 september

• aangeduid als verzoek tussentijds inschrijven                                                                             5.4NA 1/9: 
• bijvoorbeeld BSA of besluit weigering inschrijving per 1/9 ingetrokken, keuze student:

- alsnog per 1/9                                                                                                               5.3.2
- ander moment in het studiejaar                                                                                            5.4.1.c

fout HvA 

• als student in nominaal tempo in het studiejaar kan afstuderen                                            5.4.1.eafstuderen

• als studie tijdelijk is gestaakt en/of niet ingeschreven per 1/9:                                              5.4.1.f 
- wegens persoonlijke omstandigheden
- hetgeen blijkt uit advies studentendecaan 

persoonlijke omst.

• als de student tijdelijk de studie staakt:                                                                                 5.4.1.g
- omdat het niet mogelijk is 10 EC per semester te behalen
- hetgeen blijkt uit advies studentbegeleider
- onderbreking wegens belemmeringen i.v.m. COVID-19                                                        5.4.1.i

studieprogramma
- COVID 19

• voor eerste jaars: 5.4.1.h
- passende intake
- redelijkerwijs studeerbaar programma

wisselen MA

• als de student zich alleen voor het afleggen van een kennistoets inschrijft                         5.4.1.d                  
(worden extern beperkt aangeboden)FOO kennistoets


	Toelichtingen aanpassingen Studentenstatuut 2020-2021 inclusief QRC's..pdf
	20200622 Toelichting aanpassingen concept Studentenstatuut 2020-2021 ivm COVID-19
	20191211 Toelichting aanpassingen concept Studentenstatuut 2020-2021 incl QRCs.docx
	20191211 Toelichting aanpassingen concept Studentenstatuut 2020-2021 (2).pdf
	QRC voor eerste jaar ADBA


	QRC herinschrijvers en tussentijds

