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Het bestuur van de Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ (hierna ook genoemd: “Ad 
Academie”) 
 
gelet op onder andere de artikelen 7.33 en 7.42 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW);  
 
stelt het hierna volgende reglement inschrijvingsvoorwaarden studenten vast. 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING 
 
De Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ is een samenwerking russen de Stichting Avans 
(hierna genoemd: “Avans”) en Stichting HZ University of Applied Sciences (hierna genoemd: “HZ”). De 
samenwerking betreft het verzorgen van voltijd Ad opleidingen in Roosendaal. Avans en HZ verzorgen 
deze opleidingen gezamenlijk. De studenten van de stichting worden officieel ingeschreven bij Avans of 
bij HZ voor het volgen van een Ad opleiding. De stichting heeft door de samenwerking tussen Avans en 
HZ eigen reglementen en opleidingsvoorwaarden die voor de studenten aan dit Ad college gelden.  
 
Dit reglement inschrijvingsvoorwaarden studenten is daarom vastgesteld uitsluitend ten behoeve van 
studenten van de Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ in Roosendaal. De 
inschrijvingsvoorwaarden van Avans en HZ worden hiermee buiten toepassing verklaard. 
 
 
Artikel 1.1 Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Avans: de Stichting Avans; 
2.  HZ: de Stichting HZ University of Applied Sciences; 
3. bestuur: bestuur van de Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ; 
4. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: WHW; 
5. Basis Register Onderwijs HO (Bron HO): het register dat wordt bijgehouden door de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin 
gegevens geregistreerd staan van hen die aan een hogeschool of universiteit ingeschreven zijn; 

6.  College van Beroep: college zoals bedoeld in artikel 7.60 en 7.68 van de WHW;   
7.  Student: degene die, conform titel 7.3 van de WHW of een andere wettelijke regeling, als student 

voltijd aan de Ad Academie is ingeschreven. De student die nog niet is ingeschreven, maar 
bijvoorbeeld alleen nog een verzoek om inschrijving heeft gedaan via Studielink dat nog niet is 
geaccepteerd door de Ad Academie, wordt in dit reglement soms ook aangeduid als ‘aspirant-
student’ of ‘aanmelder’. 
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Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 
 
Artikel 2 Reikwijdte en begrippen 
 
2.1 Deze regeling is van toepassing op de inschrijving voor bekostigde Associate degree opleidingen 

aan de Ad Academie. 
2.2 Waar in deze regeling wordt gesproken over collegegeld, heeft dit betrekking op zowel het 

wettelijke collegegeld als op het instellingscollegegeld (voltijds).  
 
 
Artikel 3 Openbaarheid 
 
3.1 De Ad Academie draagt er zorg voor dat de inschrijvingsregeling tijdig vóór de aanvang van een 

studiejaar bekend kan zijn aan hen die zich voor een opleiding aan de Ad Academie willen laten 
inschrijven. 
 
 

Artikel 4 Algemene vereisten 
 
4.1 Ieder die gebruik wenst te maken van onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of 

voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs aan de Ad Academie, dient 
zich als student te laten inschrijven. (7.32.1 WHW) 

4.2 De inschrijving voor een opleiding geschiedt voor het gehele studiejaar. Inschrijving in de loop 
van het studiejaar (‘tussentijdse inschrijving’) is niet mogelijk. 

4.3 De inschrijving geschiedt voor een opleiding conform de inschrijvingsprocedure zoals 
opgenomen in dit reglement. (7.33.3 WHW) 

4.4 Tot inschrijving voor een opleiding wordt eerst overgegaan als het verzoek om inschrijving 
alsmede de betaling van het collegegeld heeft plaatsgevonden vóór 1 september. De inschrijving 
van een student die zich voor het eerst voor een opleiding aan de Ad Academie aanmeldt 
geschiedt uiterlijk 31 juli 2022.  

 
Studiekeuzecheck 

 
Artikel 4a. Aanmelding uiterlijk 31 juli 2022 
 
4a.1 Degene die zich als student wil inschrijven voor een Ad opleiding moet zich, in afwijking van 

artikel 7.31a WHW, uiterlijk 31 juli 2022 voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar 
aanmelden (lees: een verzoek tot inschrijving doen via Studielink en zich aanmelden bij DUO 
maar ook dat laatste gaat via Studielink). Deze verplichting geldt dus voor alle groepen aspirant-
studenten; niet alleen voor studenten die zich voor het eerst aanmelden, maar bijvoorbeeld ook 
voor zogeheten ‘switchers’ tussen opleidingen, voor deelnemers aan het toelatingsonderzoek als 
bedoeld in art. 9 van deze regeling (de zogeheten 21+-test of het colloquium doctum).  

 
 
Artikel 4b. Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 31 juli 2022 bij de 

Ad Academie 
 
4b.1 Indien de betrokkene zich uiterlijk 31 juli 2022 voor een of meer Ad opleidingen heeft aangemeld 

op de wijze bedoeld in artikel 4a, eerste lid, dient hij deel te nemen aan de Studiekeuzecheck. 
De Studiekeuzecheck bestaat uit meerdere studiekeuzeactiviteiten, waaronder het invullen van 
een studiekeuzevragenlijst (assessment) en het maken van een Engelse toets, de bij de 
betreffende opleiding(en) van toepassing zijnde motiveringsopdrachten, een studiekeuzegesprek 
en een studiekeuzeadvies. Het studiekeuzegesprek vindt plaats op de Ad Academie.  

4b.2 De Ad Academie verstrekt iedere student na deelname aan de Studiekeuzecheck een 
studiekeuzeadvies.  

4b.3 Een verdere uitwerking van de Studiekeuzecheck is opgenomen in de Regeling Studiekeuzecheck 
Associate degrees Academie, te vinden op de website. 
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Artikel 5 Toelating Ad-opleiding 
 
5.1 De toelating als student tot een Ad opleiding staat open voor degene die: (7.37.1 WHW) 

a.  voldoet aan de in hoofdstuk 2 van deze regeling genoemde vooropleidingseisen; 
b.  indien vereist, voldoet aan de in artikel 10 genoemde nadere vooropleidingseisen; 
c.  indien vereist, voldoet aan de in artikel 11 genoemde aanvullende eisen; 
d.  indien vereist, beschikt over de vereiste bewijzen van toelating; 
e.  het verschuldigde collegegeld conform de art. 12 en met 13 heeft betaald, dan wel betaling 

door een machtiging heeft verzekerd; 
f.  aan de vereisten als genoemd in artikel 18 heeft voldaan;  
g.  krachtens de OER geen afwijzing (bindend studieadvies) heeft ontvangen voor de 

desbetreffende opleiding. (7.8b.3 WHW), en 
h. heeft voldaan aan de eisen van de Studiekeuzecheck als omschreven in artikel 4b. 

5.2 Overgang mbo – hbo: Indien je vanuit het mbo de overstap wilt maken naar het hbo en je ten 
gevolge van het coronavirus studievertraging hebt opgelopen, kun je onder voorwaarden toch 
voorwaardelijk worden toegelaten. Dit geldt in situaties dat je door - de gevolgen van - het 
coronavirus één of enkele kleine vakken nog niet hebt kunnen afronden voor 1 september dan 
wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en in beide gevallen de afronding wel vóór 1 
januari 2023 kan doen. Je wordt dan ingeschreven bij Ad Academie voor jouw hbo-opleiding en 
blijft daarnaast tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de mbo-opleiding ook 
ingeschreven bij jouw mbo-instelling. Je hebt vanaf het moment van (voorwaardelijke) 
inschrijving voor de hbo-opleiding geen recht meer op mbo-studiefinanciering, maar gaat over 
naar de studiefinanciering in het Hoger Onderwijs.   

Als je onverhoopt je mbo-diploma niet vóór 1 januari 2023 behaald, zul je alsnog de hbo-
opleiding moeten verlaten. Zie ook paragraaf 5.3 hierna.   

Eisen voorwaardelijke inschrijving: Voor de voorwaardelijke toelating bij de overgang van mbo 
naar hbo geldt dat jouw mbo-instelling vóór 15 augustus 2022 een onderbouwd afrondingsadvies 
opstelt. Dit advies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat je uiterlijk 
31 december 2022 de betreffende opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde 
vervolgopleiding in de propedeuse worden gesteld. Het advies speelt bij de voorwaardelijke 
inschrijving een zwaarwegende rol. Daarnaast vervul je voorafgaande aan de start van de hbo-
opleiding tevens de eisen van de studiekeuzecheck. Indien het advies van jouw mbo-instelling en 
het advies na de studiekeuzecheck niet overeen komen treden de opleidingen met elkaar in 
overleg tover het besluit de voorwaardelijke toelating al dan niet mogelijk te maken.  

5.3  Diploma niet behaald vóór 1 januari 2023: Als je onverhoopt niet vóór 1 januari 2023 aan de 
opleidingsvoorwaarden voldoet, zul je alsnog je vervolgopleiding moeten verlaten. Je kunt je dan 
- mits je vóór de uiterste inschrijfdatum wel voldoet aan de gestelde vooropleidingseis (en 
eveneens aan de overige inschrijvingseisen voldoet) voor het collegejaar 2023 - 2024 opnieuw 
inschrijven. Indien dit op jou van toepassing mocht zijn, wordt gekeken of de door jou 
gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating behaalde studiepunten, kunnen worden 
meegenomen naar deze nieuwe inschrijving.   

Je ontvangt in ieder geval, indien je één of meerdere tentamen(s) met goed gevolg hebt 
afgelegd, een bewijsstuk dat je kunt tonen bij een eventuele nieuwe inschrijving. De 
examencommissie van de (nieuwe) vervolgopleiding bepaalt op basis hiervan of en voor welke 
vrijstellingen je eventueel in aanmerking komt. 

 
Artikel 6 Inschrijving als extraneus 
 
6.1 Als naar het oordeel van het bestuur de aard of het belang van het onderwijs zich tegen de 

inschrijving niet verzet, staat inschrijving voor een opleiding als extraneus open voor degene 
die: (7.37.1 WHW) 
a. voldoet aan de in artikel 8 of artikel 9 genoemde vooropleidingseisen; 
b. indien vereist, voldoet aan de in artikel 10 genoemde nadere vooropleidingseisen; 
c.  indien vereist, voldoet aan de in artikel 11 genoemde aanvullende eisen; 
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d. het verschuldigde examengeld conform artikel 17 heeft betaald, danwel betaling door een 
machtiging heeft verzekerd; 

e. aan de vereisten als genoemd in artikel 18 heeft voldaan, en 
f.  aan wie voor de gewenste afstudeerrichting van de desbetreffende opleiding krachtens de 

OER geen toegangsbeperking is opgelegd. (7.9.1 WHW); 
 
 

 
 
Artikel 7 Deficiëntieonderzoek 
 
7.1  De bezitter van een diploma dat niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen als bedoeld in 

artikel 10 kan worden ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt 
voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor 
aanvang van de opleiding (artikel 7.25 lid 5 WHW). Dit onderzoek wordt door of namens het 
bestuur uitgevoerd. Het onderzoek kan intern (door de Ad Academie) of extern (door derden) 
worden uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 2  VOOROPLEIDINGSEISEN 
 
Artikel 8 Vooropleidingseisen 
 
8.1 Iemand kan slechts als student voor een opleiding worden ingeschreven, indien hij in het bezit is 

van: 
a.  een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, of 
b.  een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs, of 
c.  een op de WEB gebaseerd diploma van een middenkaderopleiding, van een 

specialistenopleiding, of van een bij ministeriële regeling aangewezen vakopleiding. (7.24.2 
WHW) 

8.2 De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan 
een hogeschool of universiteit, en degene aan wie de graad Bachelor of Master is verleend, is 
vrijgesteld van de in lid 1 gestelde vooropleidingseis, evenals degene die 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 het college van bestuur een aanzienlijk verschil in kwalificatie 
aantoont tussen de buitenlandse kwalificatie en de algemene toegangseisen. De bepalingen van 
artikel 7.28 WHW zijn op deze aanmeldingen van toepassing. 

 
 
Artikel 9 Toelatingsonderzoek (ook wel genoemd: 21+-test of colloquium doctum) 
 
9.1 Het bestuur kan personen van eenentwintig jaar of ouder, die niet voldoen aan de in artikel 8 lid 

1 gestelde vooropleidingseis, daarvan vrijstellen indien uit onderzoek van een door haar in te 
stellen commissie blijkt van: 
a. geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en 
b. van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van 
dat onderwijs; (7.29.1 WHW)1; 
c. van voldoende beheersing van de Engelse taal ingeval de opleiding in de Engelse taal wordt 
aangeboden voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs.2 

9.2  Het bestuur kan ten aanzien van een bezitter van een buiten Nederland afgegeven diploma, dat 
in het eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs, 
afwijken van de in het eerste lid genoemde leeftijdsgrens. Van die leeftijdsgrens kan het bestuur 
ook afwijken, indien in bijzondere gevallen3 geen diploma kan worden overgelegd. 

9.3 Het toelatingsonderzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd 
door Aob Compaz (website: www.aobcompaz.nl; emailadres: onderwijs@aob-compaz.nl). 

9.4 De toelatingseisen per opleiding voor een bepaald studiejaar zijn vastgelegd in de OER van het 
aankomende studiejaar. (7.29.2 WHW) 

 
 
Artikel 10 Nadere vooropleidingseisen 
 
10.1 Bij ministeriële regeling zijn het profiel of de profielen aangewezen waarop het diploma 

havo en het diploma vwo, zoals genoemd in artikel 8, betrekking moet hebben om te 
kunnen worden ingeschreven voor een opleiding of een groep van opleidingen (7.25.1 WHW). 

 
1 Studenten aan een Nederlandstalige opleiding met een niet-Nederlandse vooropleiding dienen het volgende te 

overleggen: een bewijs van het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen NT2 II (programma II) dat niet 
ouder is dan twee jaar, het met goed gevolg afleggen van de ITN-toets (Interuniversitair Nederlands) indien dit 
door de opleiding wordt erkend, of een minimaal vergelijkbaar certificaat zoals het Certificaat Nederlands als  
Vreemde Taal (CNaVT) of profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO), dan een namens het college van bestuur 
afgegeven besluit dat de student van deze eis is vrijgesteld. (7.29.1 WHW). De taaleis geldt ook voor studenten 
met een in Suriname of in landen die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden behaald MBO-4 of 
gelijkwaardig diploma. 

2 zie noot 4. 
3 Daarbij valt te denken aan vluchtelingen. 

http://www.aobcompaz.nl/
mailto:onderwijs@aob-compaz.nl
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10.2  Bij ministeriële regeling kunnen tevens vakken en andere programmaonderdelen worden 
aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het 
diploma havo of het diploma vwo genoemd in de eerste volzin (7.25.2 WHW)4 

10.2a De nadere vooropleidingseisen voor studenten met een havo-en vwo-diploma zijn uitgewerkt in 
de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs.  

10.3 Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld om te worden ingeschreven voor een 
bepaalde opleiding of groep van opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in verband met de 
gewenste aansluiting van het diploma van  een middenkaderopleiding, specialistenopleiding of 
van een bij ministeriële regeling aangewezen vakopleiding, zoals genoemd in artikel 8, om te 
kunnen worden ingeschreven voor een opleiding of een groep van opleidingen (7.25.3 WHW). 

10.3a  De nadere vooropleidingseisen voor studenten met een mbo-diploma zijn uitgewerkt in Bijlage C 
bij de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. 

10.3b Indien een aspirant-student een mbo-diploma heeft dat geen rechtstreekse toelating biedt tot de 
hbo-opleiding van zijn keuze (een ‘niet-verwant’ mbo-diploma), kan hij deze deficiëntie opheffen 
door middel van een deficiëntie-onderzoek.  Het deficiëntieonderzoek voor aspirant-studenten 
met een niet-verwant mbo-diploma bestaat uit de Studiekeuzecheck. Een positief advies in het 
kader van de Studiekeuzecheck betekent dat de aspirant-student alsnog wordt toegelaten. Een 
negatief advies leidt tot weigering van de toelating.  

10.4 Het college van bestuur kan bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals 
genoemd in artikel 8), dat niet voldoet aan de eisen genoemd in lid 1 en 2, toch wordt 
ingeschreven, onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk 
vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding (7.25.4 
WHW) 
 
 

Artikel 11 Aanvullende eisen 
 
11.1 Indien de uitoefening van het(de) beroep(en) waarop een opleiding voorbereidt, dan wel de 

organisatie en de inrichting van het onderwijs specifieke eisen stelt ten aanzien van: 
a.  kennis en vaardigheden die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van het 

voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs als bedoeld in de WEB, danwel  
b.  de eigenschappen van de student, gelden de bij ministeriële regeling in verband daarmee 

gestelde eisen in aanvulling op de in artikel 8 genoemde vooropleidingseisen.  
 
 
 
 

  

 
4 De vereiste profielen, vakken en programmaonderdelen zijn opgenomen in de Regeling aanmelding en toelating 

hoger onderwijs , Staatscourant 2014, nummer 11514, inclusief latere wijzigingen. De actuele tekst is steeds te 
raadplegen op www.overheid.nl (Direct naar, Landelijke wet- en regelgeving. Voer daarna in de zoekbalk ‘In de titel’ 
de naam van de regeling in.) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2018-01-01#BijlageC
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2018-01-01#BijlageC
http://www.overheid.nl/
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Hoofdstuk 3  COLLEGE- EN EXAMENGELD 
 
 
Artikel 12 Wettelijk collegegeld 
 
12.1  Voor de inschrijving als student is collegegeld verschuldigd. De hoogte van het te betalen 

collegegeld wordt jaarlijks per studiejaar bij of krachtens de wet (wettelijke collegegeld), dan wel 
door het bestuur (instellingscollegegeld) vastgesteld. (7.43, 7.45, 7.45a en 7.46 WHW) 

12.2 Een extraneus is voor elk studiejaar dat hij door het instellingsbestuur voor een opleiding is 
ingeschreven examengeld verschuldigd (7.44 WHW). 

12.3 Het wettelijke collegegeld is verschuldigd door een student die: 
a.  blijkens het basisregister onderwijs sedert 1 september 1991 voor een inschrijving aan een 

bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan 
een masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald, en 

b.  tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 
2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit. 

12.4 De voorwaarde, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, geldt niet voor een student die voor de 
eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. 

12.5 De voorwaarde, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, geldt niet voor een student die zich 
inschrijft voor een (tweede) Ad opleiding op het moment dat de student nog niet de graad Ad of 
Ba heeft behaald. De (tweede) Ad opleiding wordt dan gevolgd tegen wettelijk collegegeld.  

12.5 Een student als bedoeld in het eerste, derde of vierde lid van dit artikel, die is ingeschreven voor 
een voltijdse opleiding, is het volledige wettelijke collegegeld verschuldigd.  

12.6 Een student als bedoeld in het eerste, derde of vierde lid van dit artikel, die meer dan één 
opleiding volgt en de opleiding waarvoor hij het eerst is ingeschreven met goed gevolg afrondt, 
is het wettelijke collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het 
verschuldigde bedrag wordt in dat geval berekend naar rato van het aantal resterende maanden 
van het desbetreffende studiejaar. 

12.7 Voor de voorwaarde, bedoeld in het derde lid, onderdeel a van dit artikel, wordt met een student 
die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld: 
a.  een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een hogere 

beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de WHW zoals die luidde 
op 31 augustus 2002, en 

b.  een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft afgelegd van een opleiding in 
het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.8 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 
augustus 2002. 

12.8 Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een 
bachelor- en mastergraad heeft behaald, gelijkgesteld: 
a.  een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in 

het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 
augustus 2002; 

b.  een student die op grond van artikel 18.14 WHW met goed gevolg het afsluitend examen 
heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; en 

c.  een student die op grond van artikel 18.15 WHW met goed gevolg het afsluitend examen 
heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. 

12.9 Voor vreemdelingen als bedoeld in het derde lid van dit artikel, onderdeel b, voor wie pas na 
aanvang van het studiejaar aangetoond kan worden dat zij met ingang van de eerste dag van 
inschrijving studiefinanciering genieten, zal vanaf de eerste dag van inschrijving het wettelijke 
collegegeld worden berekend. In dat geval zal zo nodig het verschil met het reeds betaalde 
instellingscollegegeld worden terugbetaald.                

  
 
Artikel 13 Instellingscollegegeld 
 
13.1  Een student die niet voldoet aan de in artikel 21 genoemde eisen is het instellingscollegegeld 

verschuldigd. 
13.2 De student die pas na aanvang van het studiejaar aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden 

vermeld in artikel 21 wordt op zijn verzoek voor het resterende deel van het studiejaar alsnog 
het wettelijke collegegeld in rekening gebracht en ontvangt, indien hij dat reeds voldaan heeft, 
het voor het resterende deel van het studiejaar betaalde instellingscollegegeld terug. (7.46.4 
WHW) 
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Artikel 14 Vrijstelling en vermindering collegegeld 
 
14.1 Degene die: 

a.  voor een studiejaar reeds als student is ingeschreven aan de Ad Academie, een universiteit of 
een andere hogeschool, of als leerling voor dat studiejaar les- of cursusgeld verschuldigd is; 

b.  daarnaast of in plaats daarvan in hetzelfde studiejaar aan de Ad Academie wenst te worden 
inschreven als student; 

c.  voor de tweede inschrijving als bedoeld onder b. aan de Ad Academie een hoger 
collegegeld is verschuldigd dan het reeds verschuldigde en voldane college-, les-, of 
cursusgeld; 

is voor de tweede inschrijving aan de Ad Academie voor dat studiejaar een collegegeld 
verschuldigd dat het verschil bedraagt tussen het, schriftelijk aantoonbare, reeds betaalde 
bedrag en het bedoelde hogere collegegeld. (7.48 WHW) 

14.2. Indien het aan de Ad Academie verschuldigde collegegeld gelijk of lager is dan het reeds 
voldane college-, les-, of cursusgeld als bedoeld in lid 1, wordt de student voor de tweede 
inschrijving vrijgesteld van betaling van collegegeld. (7.48 WHW) 

14.3  Degene die in de loop van een studiejaar wordt ingeschreven als student is, met 
inachtneming van lid 1 en lid 2, een collegegeld verschuldigd gelijk aan dat van hen die zich vóór 
1 september voor dat studiejaar hebben ingeschreven, verminderd met een twaalfde deel voor 
elke maand dat de student niet was ingeschreven. (7.48 WHW) 

 
 
Artikel 15 Betaling collegegeld 
 
15.1 Het collegegeld moet vóór de aanvang van een studiejaar worden voldaan door betaling ineens, 

door verstrekking van een gegarandeerde incassomachtiging voor het gehele bedrag ineens, dan 
wel door verstrekking van een gegarandeerde incassomachtiging voor betaling in een door het 
bestuur te bepalen aantal termijnen, gespreid over het gehele jaar. 

15.2 Gespreide betaling is niet toegestaan, indien er in het voorgaande studiejaar sprake is 
geweest van een betalingsregeling, in verband met wanbetaling. 

15.3 Het collegegeld moet worden voldaan door of namens de student. Als betaling door een 
derde namens de student plaatsvindt, dient de student daarmee schriftelijk in te stemmen. Op 
de betaling door een derde is lid 1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
deze in plaats van een incassomachtiging ook een schriftelijke garantieverklaring tot betaling 
van het collegegeld kan overleggen. 

15.4 Betaling, dan wel compensatie, van het collegegeld ten behoeve van de student door de Ad 
Academie uit de rijksbijdrage is niet toegestaan. (2.9.1 WHW, 7.48.5 WHW) 

15.5 Zolang het verschuldigde collegegeld niet is betaald of betaling door een machtiging niet 
voldoende is verzekerd, wordt aan de student geen getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegd hebben van een examen uitgereikt. De student wordt tevens de deelname aan het 
onderwijs, het gebruik van onderwijsfaciliteiten en de toegang tot de gebouwen geweigerd. 

 
 
Artikel 16 Terugbetaling collegegeld 
 
16.1 Terugbetaling van betaald collegegeld, eventueel onder aftrek van administratiekosten, vindt 

plaats in de volgende gevallen: 
a. artikel 19: in geval het bestuur een student weigert in te schrijven; 
b. artikel 21: in geval beëindiging van inschrijving plaatsvindt op verzoek van de student; 

16.2 Terugbetaling of vermindering van collegegeld in andere gevallen dan onder lid 1 beschreven is 
niet toegestaan (7.48.5 WHW) 

16.3 Bij honorering van een verzoek van een student tot tussentijdse overstap tijdens een studiejaar 
van een voltijdse opleiding naar een deeltijdse of duale variant van dezelfde opleiding heeft een 
student geen aanspraak op terugbetaling van het verschil tussen het voltijd-collegegeld en het 
deeltijd- of duale collegegeld. De overstap vindt plaats met ingang van de eerste dag van de 
maand volgend op de maand waarin het verzoek tot de overstap is gedaan. 

 
 
 
 



 Reglement inschrijvingsvoorwaarden studenten AdA 2022-2023 
11 

Artikel 17 Examengeld 
 
17.1 Voor de inschrijving als extraneus is examengeld verschuldigd. De hoogte van het te betalen 

examengeld wordt jaarlijks voor het komende studiejaar door het college van bestuur 
(instellingsexamengeld) vastgesteld. (7.44 WHW) 

17.2 Degene die in de loop van een studiejaar wordt ingeschreven als extraneus, is een 
instellingsexamengeld verschuldigd gelijk aan dat van hen die zich vóór 1 september voor dat 
studiejaar hebben laten inschrijven. 

17.3 De regeling betreffende vermindering, vrijstelling, betaling en terugbetaling van collegegeld is 
niet overeenkomstig van toepassing op het examengeld. Wel is betaling door een derde namens 
de student mogelijk mits de student daarmee schriftelijk instemt. 

17.4 Het examengeld moet in alle gevallen worden voldaan door betaling ineens. 
17.5 Zolang het verschuldigde examengeld niet is betaald, wordt aan de extraneus geen 

getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen uitgereikt. De 
extraneus wordt ook de deelname aan de tentamens van de opleiding, het gebruik van de 
faciliteiten van de Ad Academie en de toegang tot haar gebouwen geweigerd. 

17.6 Betaling, dan wel compensatie, van het examengeld ten behoeve van de student door de 
hogeschool uit de rijksbijdrage is niet toegestaan. (2.9.1 WHW) 

17.7 Terugbetaling van het betaalde examengeld vindt, eventueel onder aftrek van 
administratiekosten, alleen plaats indien: 
a. een extraneus niet wordt ingeschreven, omdat inschrijving wordt geweigerd; 
b. annulering van een inschrijving vóór 1 september heeft plaatsgevonden. Bij annulering na 1 
september vindt geen terugbetaling van examengeld plaats. 

17.8 Overstappen met terugwerkende kracht is niet mogelijk 
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Hoofdstuk 4  INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 
 
Artikel 18 Eerste inschrijving  
 
18.1 Degene die zich als student voor de eerste maal wil laten inschrijven dient hiertoe een verzoek 

in. Het verzoek wordt gedaan via Studielink. Inschrijving vindt plaats per opleiding en geschiedt 
door of namens het bestuur. 

18.2 Tot een eerste inschrijving wordt niet overgegaan dan nadat de student zich van te voren via 
Studielink heeft aangemeld voor de opleiding waarop de inschrijving betrekking heeft. 

18.3 Bij een verzoek tot eerste inschrijving voor een opleiding worden de identiteit en de 
vooropleiding centraal geverifieerd. Als centrale verificatie niet mogelijk blijkt moeten worden 
overgelegd: 
a. een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart; 
b.  een kopie van het diploma of het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 10, desgevraagd met 

de daarbij behorende cijferlijst (een gewone kopie volstaat, tenzij om een gewaarmerkte 
kopie wordt gevraagd); 

c.  indien van toepassing, de bewijzen van toelating; 
d.  eventuele overige door het bestuur aangegeven bescheiden5; 
e.  voor niet-EER-onderdanen van 18 jaar en ouder: een bewijs (document of schriftelijke 

verklaring), waaruit de rechtmatigheid van het verblijf in Nederland blijkt; 
f.  een schriftelijk bewijs dat het (instellings)collegegeld is voldaan;  

18.4 Het bestuur kan nadere eisen stellen aan de over te leggen documenten in verband met 
echtheidsonderzoek. 

18.5 De inschrijving geschiedt voor het eerste studiejaar. Het tussentijds staken van een opleiding 
dient uitdrukkelijk vóór de aanvang van een volgend studiejaar te worden gemeld via Studielink.  

18.6 Het bestuur is gerechtigd om in geval van onvoorziene omstandigheden nadere regels met 
betrekking tot de inschrijvingsprocedure te stellen. 

18.7 Indien de inschrijving succesvol is verlopen ontvangt de student een door het bestuur afgegeven 
bewijs van inschrijving. Daarbij wordt verwezen naar de rechten verbonden aan inschrijving. 
(7.33.2 WHW) 

 
 
Artikel 19 Weigeren inschrijving 
 
19.1 Het bestuur weigert inschrijving als niet wordt voldaan aan de bij of krachtens de WHW gestelde 

vereisten, waaronder in elk geval begrepen de vereisten genoemd in de artikelen 5 tot en met 8. 
(7.37.2 WHW) 

19.2 Het bestuur kan een inschrijving voor een opleiding bovendien weigeren indien: 
a.  het verzoek om inschrijving en betaling van het collegegeld niet vóór 1 september van het 

desbetreffende studiejaar;  
b.  het verzoek om inschrijving niet is geschied conform de geldende procedurele regels; 
c.  een student zich wenst in te schrijven voor een Ad opleiding en zijn diploma of getuigschrift 

genoemd in artikel 8 niet voldoet aan de in artikel 10 genoemde eisen en het bestuur van 
oordeel is, dat die eisen van dien aard zijn dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat een 
vrijstelling op grond van een aanvullend onderzoek niet in het eerste jaar van inschrijving 
voor de opleiding verkregen zal kunnen worden; (7.25.4 en 7.28.4 WHW) 

d.  gegronde vrees bestaat dat de student de grondslag, de doelstellingen alsmede de 
kernwaarden van de Ad Academie niet zal respecteren; (7.37.5 WHW)   

e.  indien gegronde vrees bestaat dat de student van die inschrijving en daaraan verbonden 
rechten misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen aard van de 
Ad Academie;  

f.  de inschrijving van de student eerder is beëindigd door Avans of HZ vanwege één van 
de in artikelen 21 en 22 genoemde gronden, tenzij daarbij sprake is geweest van een 
tijdelijke beëindiging en de betreffende termijn inmiddels is verstreken; 

 
5 Bijv. een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en andere bescheiden noodzakelijk om vast te stellen of 

een betrokkene het wettelijk collegegeld verschuldigd is (7.45 jo. 7.46 WHW). 
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j.  als de student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid 
voor de uitoefening van één of meer beroepen waartoe de betreffende opleiding opleidt, dan 
wel van ongeschiktheid voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening van de 
betreffende opleiding, dan wel de inschrijving van de student aan een andere instelling om 
deze reden is geweigerd of beëindigd. (7.42a WHW) 

k.  de student, indien hij daartoe is verplicht op grond van dit reglement, niet heeft 
deelgenomen aan de Studiekeuzecheck. 

19.3 De weigering van een inschrijving geschiedt schriftelijk en onder opgave van redenen, 
alsmede onder vermelding van een bezwaarclausule. 
 
 

Artikel 20 Interne overstap 
 
20.1 Het bestuur kan op verzoek van een student instemmen met tussentijdse inschrijving voor een 

andere opleiding aan de Ad Academie.  
20.2 Het bestuur kan de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid mandateren aan de betrokken 

directeur. 
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Hoofdstuk 5 BEËINDIGING INSCHRIJVING 
 
 
Artikel 21 Beëindiging op verzoek 
 
21.1 Naar aanleiding van een verzoek via Studielink van degene die als student is ingeschreven voor 

een opleiding aan de Ad Academie, wordt een inschrijving door het bestuur voor het 
desbetreffende studiejaar beëindigd met ingang van de volgende maand6 7.(7.42.1 WHW) 

21.2 Bij beëindiging van de inschrijving vindt terugbetaling van betaald collegegeld als volgt 
plaats: 
a. Indien de inschrijving in de loop van het collegejaar maar niet met ingang van 1 juli of 1 
augustus van dat jaar is beëindigd, wordt voor elke maand van het studiejaar dat de student 
niet meer is ingeschreven, een twaalfde gedeelte van het betaalde collegegeld terugbetaald. 
(7.48.4 WHW) 
b. Indien de inschrijving is beëindigd per 1 juli of 1 augustus van het collegejaar vindt geen 
restitutie van collegegeld plaats, met uitzondering van beëindiging van rechtswege in geval van 
overlijden van de student. In dat geval vindt wel restitutie over het gehele resterende deel van 
het jaar plaats. 

21.3. Terugbetaling van betaald collegegeld blijft bij beëindiging van de inschrijving op grond van lid 1 
achterwege, indien de student voor het desbetreffende studiejaar ook als student is 
ingeschreven voor een tweede opleiding aan de hogeschool, aan een andere hogeschool of aan 
een universiteit. (7.48.1 WHW) 

21.4 Bij beëindiging van de inschrijving van een extraneus vindt geen terugbetaling van betaald 
examengeld plaats. 

21.5 De verplichting tot betaling van nog openstaande vorderingen van de stichting vervalt niet bij 
beëindiging van de inschrijving. 

21.6 Het bestuur stelt nadere regels van procedurele aard vast met betrekking tot de toepassing van 
dit artikel. (7.42.2 WHW) 

 
 
Artikel 22 Beëindiging na negatief bindend studieadvies 
 
22.1 In geval een student een negatief bindend studie advies heeft ontvangen, wordt de inschrijving 

voor de betreffende opleiding, dan wel door het bestuur te bepalen opleidingen, beëindigd. 
22.2 De student als bedoeld in het eerste lid kan niet opnieuw voor de desbetreffende opleiding dan 

wel door het college van bestuur te bepalen opleidingen worden ingeschreven, behoudens indien 
het bestuur aan een nieuwe inschrijving een termijn heeft verbonden. 

 
Artikel 23 Intrekking en beëindiging inschrijving door de Ad Academie8 
 
23.1 Het bestuur kan een inschrijving intrekken, indien een student de grondslag, de doelstellingen en 

de kernwaarden van de Ad Academie niet respecteert. Het besluit is schriftelijk en wordt met 
redenen omkleed. Intrekking is niet mogelijk indien voor de student geen gelegenheid bestaat de 
opleiding aan een andere hogeschool te volgen.(7.37 lid 5 en lid 6 WHW). 

23.2 Een inschrijving kan worden ingetrokken, indien gegronde vrees bestaat dat de student van die 
inschrijving en daaraan verbonden rechten misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te 
doen aan de eigen aard van de Ad Academie, danwel is gebleken dat de student 

 

6 Een inschrijving als student eindigt met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop het 
getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 WHW is uitgereikt. Indien het afrondend examen in een bepaald studiejaar 
is afgelegd en het diploma eerst in het volgende studiejaar kan worden uitgereikt, is het college van bestuur 
bevoegd een passende voorziening terzake bijv. de verschuldigdheid van collegegeld te treffen met toepassing van 
artikel 41 van dit reglement. 

7 Indien een verzoek tot beëindiging verband houdt met persoonlijke omstandigheden, zoals bij ernstige ziekte, is het 
raadzaam dienaangaande vooraf overleg te hebben met de studentendecaan. Zie in dat verband met reglement 
profileringsfonds. 

8 Bij intrekking en beëindiging van de inschrijving op grond van dit artikel vindt geen restitutie van het collegegeld 
plaats, aangezien dit conform art. 7.45 WHW tot een ondoelmatige besteding van de rijksbijdrage zou leiden.  
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van die inschrijving en daaraan verbonden rechten zulk een misbruik heeft gemaakt. De 
intrekking van de inschrijving geschiedt door het bestuur, op voorstel van het bestuur, 
schriftelijk en met redenen omkleed. (7.37.6 WHW) 

23.3 Een inschrijving van een niet-EER-student wordt onmiddellijk ingetrokken indien na 
inschrijving, op welke grond dan ook, blijkt dat het verblijf in Nederland niet rechtmatig was op 
de eerste dag waarop de opleiding begint en waarop de eerste inschrijving betrekking had. 
(7.32.6 WHW). 

23.4 Een inschrijving kan ingetrokken worden als het collegegeld ondanks aanmaning niet betaald 
wordt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de 2e maand volgende op de eerste 
aanmaning (7.42 lid 2 WHW), tenzij het bestuur op verzoek een afwijking toestaat. 

23.5 Een inschrijving kan ingetrokken worden als een student zich schuldig heeft gemaakt aan 
onregelmatigheden conform het bepaalde in artikel 7.12b, tweede lid WHW.  

23.6 Een inschrijving kan gedurende een jaar worden ingetrokken indien de student zich niet heeft 
gehouden aan de voorschriften als bedoeld in het Reglement Huisregels en Voorzieningen Ad 
Academie. (7.57h WHW) 

23.7 Als de student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor 
de uitoefening van één of meer beroepen waartoe de betreffende opleiding opleidt, dan wel van 
ongeschiktheid voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening van de betreffende 
opleiding, kan het bestuur na advies van de examencommissie en zorgvuldige afweging van de 
betrokken belangen de inschrijving beëindigen. (7.42a WHW).  

23.8  Voor buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning geldt de eis dat zij jaarlijks minimaal 
50% van de studiepunten van het betreffende studiejaar behaald moeten hebben. Bij een lagere 
score zal hiervan een melding aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden gedaan, 
tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de student niet aan zijn 
verplichtingen heeft kunnen voldoen. Per opleiding kan een dergelijke melding eenmaal 
achterwege blijven (Wet modern migratiebeleid; zie ook art. 5.5 en 5.6 van de Gedragscode 
internationale student hoger onderwijs). Indien de IND de Ad Academie heeft bericht dat de 
verblijfsvergunning is ingetrokken wegens het behalen van onvoldoende studiepunten, zal de Ad 
Academie de student per direct uitschrijven. Inschrijving voor een andere opleiding aan de Ad 
Academie is niet mogelijk. 

 
 
Artikel 24 Beëindiging van rechtswege 
 
24.1 Een inschrijving eindigt van rechtswege door het overlijden van de student. 
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Hoofdstuk 6  OVERIG 
 
 
Artikel 25 Communicatie met de student 
 
25.1 Studenten die aan alle inschrijvingsvoorwaarden hebben voldaan, ontvangen een Ad Academie 

emailadres. Ad Academie gebruikt dit emailadres als primair communicatiemiddel met haar 
studenten. Dit betekent dat besluiten door of namens organen van Ad Academie genomen, via 
dit emailadres met de student worden gecommuniceerd. De student behoort dit mailadres 
zorgvuldig in de relatie met Ad Academie te gebruiken en in die zin via dit mailadres voldoende 
bereikbaar te zijn. Indien de student berichtgeving van Ad Academie niet digitaal maar 
uitsluitend per post wenst te ontvangen, moet hij dit expliciet aangeven. In dat geval wordt alle 
correspondentie gezonden aan het door de student opgegeven correspondentieadres. Iedere 
wijziging in dit correspondentieadres dient tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven via 
Studielink dan wel BRP volgens de geldende procedures. Ad Academie aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid als gevolg van het niet tijdig en schriftelijk melden van een eventuele wijziging 
in het correspondentieadres. 

 
 
Artikel 26 Verzekering 
 
26.1 De student/extraneus is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering en een 

ongevallenverzekering gedurende de periode van zijn inschrijving. Ad Academie heeft een 
collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor haar studenten afgesloten. Deze 
verzekering geeft slechts een secundaire, beperkte dekking. 

 
Artikel 27 Algemene verordening gegevensbescherming 
 
27.1 Ad Academie volgt bij het verwerken van persoonsgegevens de algemene verordening 

gegevensbescherming. Deze verwerking is geregeld in de Privacyverklaring AdA. 
 
 
Artikel 28 Rechtsbescherming 
 
28.1 De student/extraneus die zich in zijn belangen omtrent (zijn verzoek tot) inschrijving en 

beëindiging inschrijving benadeeld acht, kan hiertegen binnen 6 weken na datum van de 
beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de Geschillenadviescommissie van het bestuur conform 
het bepaalde in de bezwarenprocedure voor studenten. Tegen de beslissing van het College van 
Bestuur op het bezwaar is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. 

28.2 Op besluiten van het bestuur in het kader van deze regeling is de regeling Bezwarenprocedure 
Geschillenadviescommissie AdA van toepassing.  

 
 
Artikel 29 Onvoorziene gevallen 
 
29.1 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing 

noodzakelijk is, beslist het bestuur. De beslissing wordt onverwijld aan belanghebbende 
medegedeeld. 

 
 
Artikel 30 Slotbepalingen 
 
30.1 Deze regeling is van toepassing op de inschrijving voor het volgen van een opleiding aan 

Associate degrees Academie in het studiejaar 2022/2023. 
30.2 De regeling wordt gepubliceerd op de website van Ad Academie. 
30.3 Deze regeling wordt aangehaald als het “Reglement inschrijvingsvoorwaarden studenten Ad 

Academie”.  
 

https://www.ad-academie.nl/over-ad-academie/rechten-en-regelingen
https://www.ad-academie.nl/over-ad-academie/rechten-en-regelingen
https://www.ad-academie.nl/over-ad-academie/rechten-en-regelingen
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