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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Doel van de regeling 

1. De Regeling Inschrijving (hierna verder: de regeling) bevat nadere regels inzake de inschrijving als 
bedoeld in titel 3, paragraaf 1a van hoofdstuk 7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna verder: WHW). 

2. Naast de regels als bedoeld in lid 1 bevat deze regeling regels ten behoeve van de inschrijving voor: 
a. de premasters als bedoeld in artikel 1.1. sub dd WHW zoals die bij afzonderlijk besluit door het 

college van bestuur bij de Radboud Universiteit zijn ingesteld; 
b. het zogenoemde aanschuif- of bijvakonderwijs zoals dat bij afzonderlijk besluit door het college 

van bestuur bij de Radboud Universiteit wordt aangeboden; en 
c. de educatieve modules als bedoeld in hoofdstuk 4 van het Besluit experimenten flexibel hoger 

onderwijs zoals die bij afzonderlijk besluit door het college van bestuur bij de Radboud 
Universiteit zijn ingesteld. 

 

Artikel 2 Reikwijdte 

1. Deze regeling heeft betrekking op de inschrijving van studenten voor de opleidingen als bedoeld in 
artikel 7.3a WHW van de Radboud Universiteit. Indien de opleiding specialisaties kent, geldt het 
bepaalde in deze regeling, onverminderd het bepaalde in de WHW, overeenkomstig voor het verzoek tot 
inschrijving voor die specialisatie. 

2. Gezien het bepaalde in artikel 1 lid 2 heeft deze regeling op onderdelen tevens betrekking op de 
inschrijving van deelnemers voor het niet-initiele onderwijs van de Radboud Universiteit. 

3. De regeling is van toepassing op de inschrijving ten behoeve van het studiejaar 2022-2023. 
 

Artikel 3 Begripsbepalingen 

1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de WHW 
de betekenis die de WHW daaraan geeft, tenzij in lid 2 anders is bepaald. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1_Artikel7.31a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1_Artikel7.31a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk1_Titeldeel1_Artikel1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037837/2021-01-01#Hoofdstuk4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037837/2021-01-01#Hoofdstuk4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-01-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.3a
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2. In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. aanmelding: de (administratieve) registratie van een verzoek tot inschrijving voor een opleiding; 
b. aanzienlijk verschil: een aanzienlijk verschil als bedoeld in hoofdstuk IV van het Verdrag inzake de 

erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 20002, 137) 
tussen de algemene eisen betreffende toegang tot het wetenschappelijk onderwijs op het 
grondgebied van een land van een verdragspartij die het Verdrag heeft geratificeerd waar de 
kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens de WHW als bedoeld in artikel 
7.28 WHW en artikel 7.30d WHW; 

c. BBC: Bewijs Betaald Collegegeld, zijnde een door een instelling voor hoger onderwijs afgegeven 
verklaring dat het wettelijk collegegeld als bedoeld in deze regeling is betaald; 

d. educatieve masteropleiding: de masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs tot leraar voor 
de periode van voorbereidend hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.30c WHW; 

e. eerste inschrijving: een eerste inschrijving in de zin van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008; 
f. gelijkwaardig diploma: een diploma of getuigschrift dat, gezien het bepaalde in artikel 7.28 lid 2 

WHW, bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het desbetreffende 
andere diploma of getuigschrift of een diploma of getuigschrift dat op grond van artikel 7.28 lid 2 
WHW, door het college van bestuur van de Radboud Universiteit is aangemerkt als tenminste 
gelijkwaardig; 

g. herinschrijving: een inschrijving voor een opleiding van de Radboud Universiteit per 1 september 
terwijl de student in het daaraan voorafgaande studiejaar voor die betreffende opleiding 
ingeschreven heeft gestaan tot en met 31 augustus; 

h. inschrijfgegevens en -documenten: de gegevens en documenten die nodig zijn voor een 
inschrijving als bedoeld in deze regeling; 

i. inschrijving na onderbreking: een inschrijving, niet zijnde een herinschrijving, voor een opleiding 
van de Radboud Universiteit terwijl de student reeds eerder voor die betreffende opleiding 
ingeschreven heeft gestaan; 

j. Lissabon-student: degene die in het bezit is van een getuigschrift dat toegang geeft tot het 
wetenschappelijk onderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de 
erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 2002, 137) 
heeft geratificeerd; 

k. propedeutische fase: de fase in een bacheloropleiding die samenvalt met de eerste periode van 
een opleiding met een studielast van 60 EC; 

l. Regeling Selectie en Plaatsing: de Regeling Selectie en Plaatsing 2022-2023, zijnde de door het 
college van bestuur bij en krachtens artikel 7.53 WHW opgestelde regels; 

m. studiekeuzecheck: de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 7.31b WHW; 
n. toelating: de (inhoudelijke) controle dat de student voldoet aan de toelatingseisen als bedoeld in 

deze regeling; 
o. toelatingseisen: de vooropleidingseisen en de toelatingseisen als bedoeld in titel 2 van hoofdstuk 

7 WHW, de kwalitatieve selectiecriteria als bedoeld in artikel 7.53 WHW én/of de taaleisen als 
bedoeld in deze regeling; 

p. tussentijdse inschrijving: een inschrijving in de loop van het studiejaar; 
q. uitschrijving: een beëindiging van de inschrijving als bedoeld in artikel 7.42 WHW; en 
r. vwo-diploma: het diploma als bedoeld in artikel 7.24 lid 1 WHW, zijnde het diploma 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs of het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bedoeld in artikel 13 lid 1 
Wet voorgezet onderwijs BES. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2002-137.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2002-137.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.30d
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.30c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006152/2021-09-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2002-137.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2002-137.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf4_Artikel7.53
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1_Artikel7.31b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-01-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-01-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-01-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf4_Artikel7.53
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-01-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.42
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.24
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-08-01/#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-08-01/#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030284/2021-08-01/#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030284/2021-08-01/#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel13
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3. Waar in deze regeling student staat wordt in voorkomende gevallen tevens begrepen de aspirant- 
student of de deelnemer aan het niet-initiele onderwijs als bedoeld in artikel 1 lid 2. 
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Hoofdstuk 2 Inschrijving en uitschrijving 

 
Paragraaf 2.1 Inschrijfvoorwaarden en inschrijfverzoek 

 
Artikel 4 Inschrijfvoorwaarden 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en het bepaalde in paragraaf 2.3, staat de inschrijving open 
voor degene die voldoet aan de uit artikel 7.32 WHW voortvloeiende, en in deze regeling nader 
omschreven, inschrijfvoorwaarden. 

2. Bij de Radboud Universiteit gelden als inschrijfvoorwaarden: 
a. dat de student zich tijdig en conform het bepaalde in hoofstuk 3 heeft aangemeld voor de 

opleiding; 
b. dat de student tijdig en conform het bepaalde in hoofdstuk 4 is toegelaten tot de opleiding; 
c. dat de student tijdig en conform het bepaalde in hoofdstuk 5 heeft voldaan aan de 

collegegeldverplichting dan wel van die verplichting is vrijgesteld; 
d. dat de inschrijfgegevens en -documenten van de student als bedoeld in deze regeling tijdig en 

conform het bepaalde in hoofdstuk 6 zijn geregistreerd en gecontroleerd, 
e. dat, indien van toepassing, de student een verklaring ‘Inschrijving postpropedeutische fase 

bacheloropleiding’ kan overleggen, en 
f. dat, indien van toepassing, de student een verklaring ‘tussentijdse inschrijving’ kan overleggen, 

een en ander met inachtneming van de procedureregels en deadlines zoals door het college van 
bestuur omschreven en vastgesteld in deze regeling. 

 

Artikel 5 Verzoek tot eerste inschrijving 

1. Een inschrijving voor een opleiding terwijl de student niet eerder ingeschreven is geweest voor die 
betreffende opleiding geschiedt op verzoek van de student. 

2. Tot de eerste inschrijving als bedoeld in lid 1 wordt pas overgegaan nadat aan alle in artikel 4 
omschreven inschrijfvoorwaarden is voldaan. Het verzoek van de student die niet, of niet tijdig, voldoet 
aan één of meer van de inschrijfvoorwaarden, wordt door het college van bestuur afgewezen. 

3. Op het verzoek tot inschrijving beslist het college van bestuur. 
 

Artikel 6 Verzoek tot herinschrijving 

1. De student die reeds is ingeschreven voor een opleiding en die de betreffende opleiding in het 
studiejaar 2022-2023 ononderbroken wil voortzetten dient vóór 1 september 2022 een verzoek in tot 
herinschrijving. 

2. De bepalingen in deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing op de herinschrijving als bedoeld in 
lid 1, met uitzondering van die met betrekking tot de aanmelding en de toelating. 

 

Artikel 7 Verzoek tot inschrijving na onderbreking 

1. De student die eerder is ingeschreven geweest voor de opleiding en die de betreffende opleiding na een 
onderbreking in het studiejaar 2022-2023 wil voortzetten dient vóór 1 september 2022 een verzoek in 
tot inschrijving na onderbreking. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.32
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2. De bepalingen in deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 bedoelde inschrijving 
na onderbreking, met uitzondering van die met betrekking tot de aanmelding. 

 

Artikel 8 Inschrijving per 1 september en inschrijving met terugwerkende kracht 

1. De student wordt ingeschreven per 1 september volgend op de datum waarop aan alle 
inschrijfvoorwaarden is voldaan, tenzij sprake is van een tussentijdse inschrijving als bedoeld in artikel 
9. 

2. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk, tenzij de student in de maand september alsnog 
aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet; in dat geval schrijft het college van bestuur de student met 
terugwerkende kracht in per 1 september 2022. 

 

Artikel 9 Tussentijdse inschrijving 

1. Op verzoek van de student kan de student in de loop van het studiejaar 2022-2023 worden 
ingeschreven. 

2. Een tussentijdse inschrijving als bedoeld in lid 1 is uitsluitend toegestaan als het college van bestuur 
heeft verklaard dat er geen bezwaar bestaat tegen deze tussentijdse inschrijving en dat inpassing in het 
onderwijs nog mogelijk is. De student die in de loop van het studiejaar wordt ingeschreven, wordt 
ingeschreven per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin aan alle voorwaarden voor 
inschrijving is voldaan. 

 

Artikel 10 Inschrijving voor de propedeutische of de postpropedeutische fase 

1. De bachelorstudent wordt ingeschreven voor de propedeutische fase, tenzij sprake is van inschrijving 
voor de postpropedeutische fase als bedoeld in lid 2. 

2. Op verzoek van de student kan de student voor de postpropedeutische fase worden ingeschreven. Een 
inschrijving voor de postpropedeutische fase is uitsluitend toegestaan als de betreffende 
examencommissie heeft verklaard dat de student vrijstelling als bedoeld in artikel 7.13 lid 2 sub s WHW 
is verleend voor het afleggen van alle tentamens van de onderwijseenheden van de propedeutische 
fase van de opleiding. 

 

Artikel 11 Weigering verzoek tot inschrijving 

1. Het college van bestuur weigert het verzoek tot inschrijving als 
a. indien de inschrijving eenzelfde of verwante opleiding betreft, de student eerder op grond van 

artikel 7.8b WHW en de Richtlijn BSA van de Radboud Universiteit is afgewezen en de aan die 
afwijzing verbonden termijn nog niet is verstreken, of 

b. de inschrijving van de student eerder vanwege ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b lid 2 
WHW, definitief is beëindigd. 

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 weigert het college van bestuur de inschrijving als de student, met 
het oogmerk om ingeschreven te worden, fraudeert. 

3. Het college van bestuur kan het verzoek tot inschrijving weigeren als 
a. indien de inschrijving eenzelfde of verwante opleiding betreft, de inschrijving van de student 

eerder is geweigerd aan de Radboud Universiteit of een andere instelling in het hoger onderwijs 
dan wel tussentijds is beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 7.42a WHW, of 

b. de inschrijving van de student aan Radboud Universiteit eerder tussentijds is beëindigd op grond 
van het bepaalde in artikel 7.57h lid 1 of lid 2 WHW. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.8b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.12b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.12b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.42a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf5_Artikel7.57h
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4. In aanvulling op het bepaalde in lid 3 kan het college van bestuur het verzoek tot inschrijving weigeren 
als 

a. de student nog geldelijke vorderingen heeft openstaan bij de Radboud Universiteit. Betalingen 
met het oog op een nieuwe inschrijving worden primair geacht te zijn betaald om de nog 
openstaande vorderingen te voldoen. De inschrijving wordt na betaling van de openstaande 
vordering desgewenst alsnog gerealiseerd met ingang van de eerste dag van de maand volgend 
op de maand waarin de betaling plaatsvond; 

b. de student niet, of niet tijdig, heeft voldaan aan de procedurele eisen zoals gesteld in deze 
regeling. 

5. Een weigering van een verzoek tot inschrijving is onverkort van toepassing gedurende de looptijd van 
een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure betreffende die beslissing of de eventueel aan die 
procedure ten grondslag liggende beslissingen. 

 

Paragraaf 2.2 Bewijs van inschrijving; rechten en plichten 

 
Artikel 12 Bewijs van inschrijving 

1. Aan de student die is ingeschreven wordt door het college van bestuur een bewijs van inschrijving 
verstrekt. 

2. Een bewijs van inschrijving is geldig per 1 september van het studiejaar volgend op het studiejaar 
waarin het bewijs is afgegeven. 

 

Artikel 13 Verklaring van inschrijving 

1. Als het afgeven van een bewijs van inschrijving nog afhankelijk is van de registratie en/of controle van 
de inschrijfgegevens en -documenten, ontvangt de student desgevraagd een door het college van 
bestuur opgestelde verklaring waaruit blijkt dat het college van bestuur het voornemen heeft om de 
student na die registratie en/of controle in te schrijven. 

2. De verklaring van inschrijving omvat in dat geval: 
a. indien van toepassing, een overzicht van de inschrijfvoorwaarden waaraan reeds aan is voldaan; 
b. een overzicht van de inschrijfvoorwaarden waar door de student nog niet is voldaan en de reden 

waarom niet; 
c. een uiterlijke termijn waarbinnen alsnog aan de voorwaarde(n) voldaan dient te zijn en/of de 

procedures die daartoe doorlopen dienen te zijn. 
 

Artikel 14 Rechten verbonden aan inschrijving 

1. De inschrijving als bedoeld in deze regeling geeft de rechten als genoemd in artikel 7.34 WHW, zijnde: 
a. het recht om deel te nemen aan het onderwijs van de Radboud Universiteit, 
b. het recht om alle tentamens af te leggen van de onderwijseenheden behorende tot de 

betreffende opleiding, 
c. het recht van toegang tot de bij de Radboud Universiteit behorende inrichtingen en 

verzamelingen, 
d. het recht gebruik te maken van de diensten van de studentendecanen en de andere bij 

afzondelijke beslissing door het college van bestuur ingestelde studentenvoorzieningen als 
bedoeld in artikel 7.34 lid 1 sub d WHW; en 

e. het recht op studiebegeleiding. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.34
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.34
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2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 geeft de inschrijving 
a. het recht op de financiele ondersteuning zoals omschreven in de Regeling Noodfonds, onder de 

in die regeling genoemde voorwaarden, en 
b. het recht op het gebruik van de bijzondere voorzieningen voor toptalenten in de sport en 

toptalenten in de kunst zoals omschreven in de Regeling Toptalenten, onder de in die regeling 
genoemde voorwaarden. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 geeft de inschrijving als bedoeld in deze regeling de overige 
uit de WHW voortvloeiende inschrijfrechten, waaronder in ieder geval 

a. het recht op een studeerbaar programma, in zoverre dat een opleiding zodanig ingericht dient te 
worden dat een student in staat moet zijn het aantal studiepunten te behalen waarop de 
studielast voor een studiejaar gebaseerd is, 

b. het recht op financiele ondersteuning uit het Profileringsfonds van de Radboud Universiteit, 
c. het recht op een door het college van bestuur per afzonderlijk geval vast te stellen passende 

voorziening voor de financiele ondersteuning van degenen die niet tot één van de groepen van 
personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 behoort, noch de Surinaamse 
nationaliteit bezit, en voor wie de andere bijdrage als bedoeld in paragraaf 5.4 een 
onoverkomelijke belemmering vormt, en 

d. het recht op een door de examencommissie uitgereikt getuigschrift, indien aan alle inhoudelijke 
en procedurele vereisten hiervoor is voldaan. 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 3 geeft de inschrijving 
a. recht op een judicium, conform de Richtlijn Judicium van de Radboud Universiteit, en 
b. recht op actief en passief kiesrecht voor de USR en de FSR. 

5. De inschrijfrechten als bedoeld in deze bepaling kunnen door het college van bestuur of de decaan op 
grond van de desbetreffende bevoegdheden bij of krachtens de WHW worden beperkt. Voor het 
deelnemen aan het initiële onderwijs anders dan het onderwijs behorende tot de eigen opleiding geldt, 
in afwijking van het bepaalde in lid 1, dat van het recht als omschreven in lid 1 onder a, alleen gebruik 
kan worden gemaakt na goedkeuring van het college van bestuur. Die goedkeuring wordt door het 
college van bestuur niet verleend als sprake is van 

a. een harde knip tussen de bacheloropleiding en de masteropleiding; en/of 
b. van een negatief bsa-besluit. 

 

Artikel 15 Plichten verbonden aan inschrijving 

1. Aan de inschrijving als bedoeld in deze regeling zijn de in lid 2 omschreven plichten verbonden. 
2. De plichten verbonden aan inschrijving zijn: 

a. de plicht van de student zich te houden aan de huisregels als bedoeld in artikel 7.57h WHW; 
b. de plicht van de student zich te houden aan de regels als bedoeld in artikel 7.12b lid 3 WHW, 

zijnde de regels die voortvloeien uit de door het college van bestuur, met goedkeuring van de 
examencommissie, bij afzonderlijk besluit vastgestelde Regeling Fraude. 

 

Artikel 16 Inschrijving irt toetsing, examinering en diplomering 

1. Inschrijving is een noodzakelijke voorwaarde voor het (doen) afnemen van tentamens en examens, 
waaronder mede begrepen het zelf te verrichten onderzoek van de examencommissie als bedoeld in 
artikel 7.10 lid 2 WHW, en het vaststellen van de uitslag daarvan. 

2. Inschrijving is geen voorwaarde voor de afgifte van het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd 
examen door de examencommissie, waaronder mede begrepen de uitreiking van dat getuigschrift, 
noch voor het verkrijgen van de aan dat examen verbonden graad. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011453/2021-09-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf5_Artikel7.57h
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.12b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10
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Artikel 17 Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs 

1. Degene die niet is ingeschreven en gebruikmaakt van onderwijs- of examenvoorzieningen, is een 
schadevergoeding verschuldigd. 

2. Indien het deelname aan een voltijdse opleiding betreft, bedraagt de hoogte van de schadevergoeding 
een twaalfde deel van het toepasselijke gedifferentieerde instellingscollegegeld voor elke maand dat 
betrokkene onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de onderwijs- of examenvoorzieningen van een of 
meerdere opleiding(en) van de Radboud Universiteit. 

3. Indien het deelname aan een deeltijdse of duale opleiding betreft, bedraagt de hoogte van de 
schadevergoeding een twaalfde deel van het wettelijke collegegeld voor elke maand dat betrokkene 
onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de onderwijs- of examenvoorzieningen van een of meerdere 
opleiding(en) van de Radboud Universiteit. 

4. De inschrijving wordt na betaling van de verschuldigde bedragen desgewenst alsnog gerealiseerd met 
ingang van de eerste van de maand waarin de betaling plaatsvond, met uitzondering van de maand 
oktober. 

 

Artikel 18 Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs 
Degene die niet is ingeschreven en gebruikmaakt van onderwijs- of examenvoorzieningen ten behoeve van 
initieel onderwijs van de Radboud Universiteit, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 
Paragraaf 2.3 Beëindiging inschrijving en uitschrijving 

 
Artikel 19 Beëindiging inschrijving einde studiejaar; uitschrijving met terugwerkende kracht 

1. De inschrijving van de student wordt jaarlijks van rechtswege beëindigd op 31 augustus, zijnde de 
laatste dag van het studiejaar, tenzij de inschrijving van de student overeenkomstig het bepaalde in 
deze regeling eerder is beëindigd. 

2. Beëindiging van de inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 
 

Artikel 20 Tussentijdse beëindiging op verzoek van de student 

1. Op verzoek van de student beëindigt het college van bestuur de inschrijving van de student. De 
inschrijving eindigt in dat geval op de eerste dag van de maand volgend op het verzoek. 

2. De student dient het verzoek tot tussentijdse uitschrijving als bedoeld in lid 1 in via Studielink. 
3. Indien aan de student een BBC is verstrekt wordt de inschrijving van de student niet eerder tussentijds 

beëindigd dan nadat het BBC bij het college van bestuur van de Radboud Universiteit is ingeleverd, dan 
wel op andere wijze is vastgesteld dat de inschrijving van student bij de instelling voor hoger onderwijs 
waarvoor het BBC is verstrekt, is beëindigd. 

 

Artikel 21 Tussentijdse beëindiging op initiatief van het college van bestuur 
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1. Het college van bestuur kan de inschrijving van student in de navolgende gevallen beëindigen: 
a. na een bindend studieadvies (artikel 7.8b lid 5 WHW); 
b. als ernstige fraude is vastgesteld (artikel 7.12b lid 2 WHW); 
c. bij het niet respecteren van de grondslag van de bijzondere instelling dan wel het maken van 

misbruik van de inschrijving bij een bijzondere instelling (artikel 7.37 lid 5 en 6 WHW); 
d. bij gedragingen of uitlatingen in relatie tot een toekomstig beroep (artikel 7.42a WHW); 
e. bij overlast door de student (artikel 7.57h WHW); 
f. bij wanbetaling van verschuldigd college- of examengeld (artikel 7.42 lid 2 en 3 WHW); 
g. bij een inschrijving die niet in overeenstemming is met de eisen inzake nationaliteit of woonplaats 

(art. 7.32 lid 6 WHW). 
2. Na een beslissing tot uitschrijving als omschreven in artikel 7.42 lid 3 WHW eindigt de inschrijving op de 

eerste dag van de hierop volgende maand. 
3. Als de student het collegegeld als bedoeld in artikel 7.42 lid 2 WHW niet heeft voldaan, schrijft het 

college van bestuur de student uit per de eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning. 
 

Artikel 22 Uitschrijven en restitutie collegegeld 

1. Na uitschrijving als bedoeld in deze paragraaf vindt restitutie van het reeds betaalde collegegeld als 
bedoeld in hoofdstuk 5 van deze regeling uitsluitend plaats op de in de WHW omschreven wijze. 

2. Gezien het bepaalde in artikel 7.48 lid 4 WHW kan de student bij uitschrijving met ingang van juli of 
augustus géén aanspraak maken op de restitutie als bedoeld in lid 1. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.42
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.42
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.48
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Hoofdstuk 3 Aanmelding 
 

Artikel 23 Aanmelding en inschrijving 

1. Aan een inschrijving gaat een tijdige aanmelding vooraf. 
2. Een aanmelding geschiedt door het geheel en correct invullen van de gegevens in Studielink met opgave 

van de Radboud Universiteit als instelling en onder vermelding van de naam van de desbetreffende 
opleiding. 

 

Artikel 24 Studiekeuzecheck onderdeel aanmelding 

1. Voor de student als bedoeld in artikel 7.31a lid 1 WHW die wil worden ingeschreven voor een 
bacheloropleiding van de Radboud Universiteit en die zich tijdig aanmeldt, kan deelname aan de 
studiekeuzeactiviteit onderdeel zijn van de aanmelding. 

2. Bij de Radboud Universiteit geldt als studiekeuzeactiviteit de zogenaamde studiekeuzecheck. 
3. Op verzoek van de student biedt het college van bestuur de student die zich tussen 1 mei en 1 juli 

aanmeldt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. 
4. De procedure ten behoeve van de studiekeuzecheck is beschreven in bijlage III. 

 

Artikel 25 Data aanmelding 

1. Aanmelding met het oog op inschrijving per 1 september 2022 is mogelijk van 1 oktober 2021 tot en 
met 31 augustus 2022. De student die om herinschrijving of om inschrijving na onderbreking verzoekt, 
meldt zich vóór 1 september 2022 aan via Studielink. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt: 
a. voor de student die wil worden ingeschreven voor een fixusopleiding in verband met de selectie- 

en plaatsingsprocedure dat aanmelding uiterlijk mogelijk is tot en met 15 januari 2022; 
b. voor de niet-EER student in verband met de voorafgaande aanvraagprocedure van een 

verblijfsdocument en/of een inreisvisum bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, dat 
aanmelding uiterlijk mogelijk is tot en met 31 maart 2022; 

c. voor de student die voor de eerste maal wil worden ingeschreven voor de bacheloropleiding in 
verband met het recht op een studiekeuzecheck, dat aanmelding uiterlijk mogelijk is tot en met 
30 april 2022; 

d. voor de student die wil worden toegelaten op basis van (onder meer) een buitenlandse 
vooropleiding in verband met de diplomawaardering, dat aanmelding uiterlijk mogelijk is tot en 
met 30 juni 2022. 

3. Bij een tussentijdse inschrijving gelden de aanmelddata met de nodige veranderingen. 
4. Verzoeken tot aanmelding die zijn ingediend na de betreffende deadlines worden door het college van 

bestuur niet meer in behandeling genomen, tenzij sprake is van toepassing van hardheidsclausule als 
bedoeld in artikel 26. 

 

Artikel 26 Hardheidsclausule aanmelddatum fixusopleiding 
Het college van bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de regeling Selectie en Plaatsing, 
desgevraagd besluiten een aanmelding na de uiterste aanmelddatum alsnog in behandeling te nemen. 

 
Artikel 27 Bevestigde aanmelding voor fixusopleiding 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1_Artikel7.31a
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1. Een tijdige aanmelding wordt door het college van bestuur in Studielink bevestigd. Van deze bevestiging 
ontvangt de student een elektronisch bericht. 

2. Een student die op 16 januari 2022 in Studielink is aangemeld voor een fixusopleiding heeft, gezien het 
bepaalde in de regeling Selectie en Plaatsing, daarmee deelgenomen aan de selectie als bedoeld in die 
regeling ook als de student om welke reden dan ook de selectie niet geheel heeft doorlopen. 

 

Artikel 28 Beperking aantal aanmeldingen 

1. De student kan zich per studiejaar voor ten hoogste vier opleidingen aanmelden. 
2. De student kan zich per studiejaar voor ten hoogste twee fixusopleidingen aanmelden. 
3. De student kan zich ten hoogste driemaal aanmelden voor een betreffende fixusopleiding. Opleidingen 

kunnen eventueel verdere beperkingen instellen. 
4. Voor de fixusopleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde kan een student zich voor een studiejaar bij 

niet meer dan een instelling aanmelden voor eenzelfde opleiding. 
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Hoofdstuk 4 Toelating 

 
Paragraaf 4.1 Algemeen 

 
Artikel 29 Toelatingseisen en inschrijving 

1. Inschrijving voor een opleiding is uitsluitend mogelijk indien voor de start van de opleiding is vastgesteld 
dat de student voldoet aan de voor de opleiding geldende toelatingseisen als bedoeld in deze regeling, 
dan wel indien voor de start van de opleiding is vastgesteld dat de student van die toelatingseisen is 
vrijgesteld. 

2. Met het oog op toelating dienen alle gevraagde inschrijfgegevens en -documenten tijdig te worden 
aangeleverd. 

3. Ten bewijze dat de student voldoet aan de toelatingseisen geeft het college van bestuur een ‘bewijs 
voldaan toelatingseisen’ af. 

4. Ten behoeve van de adequate en heldere informatieverstrekking aan de student neemt de decaan alle 
toelatingseisen als bedoeld in dit hoofdstuk op in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende 
opleiding. 

 

Artikel 30 Toelatingsbeslissing (bewijs van toelating) 

1. De beslissing over toelating tot de opleiding, in de vorm van een bewijs tot toelating, wordt genomen 
door het college van bestuur. 

2. Een bewijs van toelating is geldig tot en met 31 augustus van het jaar volgend op het studiejaar 
waarvoor een bewijs van toelating is verstrekt. 

3. Een voorwaardelijk bewijs van toelating is, indien van toepassing, geen beslissing in de zin van deze 
regeling. 

 

Artikel 31 Omzetting naar voorlopig bewijs van toelating fixusopleiding 
Gezien het bepaalde in de Regeling Selectie en Plaatsing, kan het college van bestuur in bijzondere gevallen op 
het verzoek van een student die is toegelaten tot een fixusopleiding, bepalen dat in plaats van het bewijs van 
toelating aan de student een voorlopig bewijs van toelating wordt verstrekt dat betrekking heeft op het 
studiejaar, volgend op het studiejaar waarvoor hem een bewijs van toelating is verstrekt. 

 
Paragraaf 4.2 Toelatingseisen bacheloropleidingen 

 
Artikel 32 Primaire vooropleidingseis en vrijstelling 

1. Als primaire vooropleidingseis voor de bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit geldt het bezit 
van een vwo-diploma. 

2. De student die in het bezit is van een getuigschrift dat leidt tot een van de navolgende graden wordt van 
de primaire vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 vrijgesteld: 

a. graad Master in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.10a lid 1 WHW, 
b. graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.10a lid 1 WHW, 
c. graad Bachelor in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.10a lid 2 WHW, en 
d. graad Master in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.10a lid 2 WHW. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
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3. De Lissabon-student wordt van de primaire vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 vrijgesteld, tenzij het 
college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.30f WHW een aanzienlijk verschil 
heeft aangetoond. 

4. Het college van bestuur stelt vrij van de primaire vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 
a. de student die in het bezit is van een aan het vwo-diploma gelijkwaardig diploma; en 
b. de student die in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd 

propedeutisch examen aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of van een 
gelijkwaardig diploma. 

5. Onder voorwaarden stelt het college van bestuur vrij van de primaire vooropleidingseis als bedoeld in 
lid 1 

a. de student die in het bezit is van een graad Associate degree of van een gelijkwaardig diploma , 
indien de student heeft aangetoond over de kennis, het inzicht en de vaardigheden te beschikken 
om de bedoelde bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden; 

b. de student die in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd 
propedeutisch examen aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs of van een gelijkwaardig 
diploma, indien de student heeft aangetoond over de kennis, het inzicht en de vaardigheden te 
beschikken om de bedoelde bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden; en 

c. de student die op het moment van aanmelden eenentwintig jaar en ouder is en die bij een 
onderzoek door een commissie als bedoeld in artikel 7.29 WHW blijk heeft gegeven van de in die 
bepaling omschreven geschiktheid. 

 

Artikel 33 Nadere vooropleidingseisen en vrijstelling 

1. Bij een aantal bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit zijn, gezien het 'schema toelatingseisen 
per opleiding', bij wijze van nadere vooropleidingsopleidingseis bij ministeriële regeling profielen 
aangewezen waarop het vwo-diploma betrekking om als student te kunnen worden toegelaten voor de 
betreffende opleiding dan wel vakken en programmaonderdelen aangewezen die deel moeten hebben 
uitgemaakt van het vwo-examen om als student te kunnen worden toegelaten voor de betreffende 
opleiding. 

2. Het college van bestuur stelt de student die wel voldoet aan de primaire vooropleidingseis, maar niet 
aan de nadere vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 vrij van die nadere vooropleidingseis als de student 
op een door de decaan te bepalen wijze op grond van een aanvullend onderzoek heeft aangetoond te 
beschikken over de kennis en vaardigheden waarop de nadere vooropleidingseisen betrekking hebben. 

3. Bij de Radboud Universiteit zijn de nadere vooropleidingseisen van dien aard dat redelijkerwijs verwacht 
kan worden dat deze niet tijdens het eerste jaar van inschrijving van de opleiding aangetoond kunnen 
worden. Bij de Radboud Universiteit geldt derhalve dat het niet is toegestaan om, gezien het bepaalde in 
artikel 7.28 lid 3 WHW, de betreffende deficiëntie tijdens de opleiding weg te werken . 

 

Artikel 34 Bijzondere nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 

1. De Radboud Universiteit biedt geen opleidingen aan waarvoor bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur als voorwaarde voor inschrijving tot die opleiding bijzondere nadere vooropleidingseisen zijn 
gesteld. 

2. De Radboud Universiteit biedt geen bij ministeriële regeling aangewezen opleidingen aan waarvoor als 
voorwaarde voor inschrijving tot die opleiding aanvullende eisen als bedoeld in artikel 7.26 WHW of 
artikel 7.26a WHW zijn gesteld. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf3_Artikel7.30f
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.29
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating-inschrijving/aansluiting-profielen-vwo/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating-inschrijving/aansluiting-profielen-vwo/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.26
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.26a
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Artikel 35 Nederlandse taaleisen en vrijstelling 

1. Voor toegang tot een Nederlandstalige bachelor geldt op grond van de wet het vwo-diploma als 
vooropleidingseis. Aan studenten met het vwo-diploma kunnen om die reden geen specifieke 
Nederlandse taaleisen gesteld worden. 

2. Ook aan Nederlandstalige studenten die instromen met een hbo-propedeuse diploma worden geen 
nadere eisen gesteld aan de Nederlandse taalvaardigheid. 

3. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt, dat zij een door het college van bestuur 
erkend certificaat Nederlandse taalvaardigheid moeten kunnen overleggen. Dit geldt ook voor 
buitenlandse studenten die zich op basis van een Engelstalige hbo-opleiding, gevolgd in Nederland, 
aanmelden voor een Nederlandstalige bachelor. 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 3 wordt ook de student die in het bezit is van een van de certificaten 
in bijlage IV, van de Nederlandse taaleis vrijgesteld. 

5. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Nederlandse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Nederlandse taaleis. 

 

Artikel 36 Engelse taaleisen en vrijstelling 

1. Voor toegang tot een Engelstalige bachelor geldt op grond van de wet eveneens het vwo-diploma als 
vooropleidingseis. Aan studenten met een Nederlands vwo-diploma mogen geen nadere eisen worden 
gesteld aan de Engelse taalvaardigheid. 

2. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt als taaleis Engels minimaal B2-niveau. Een 
opleiding kan hierbij kiezen uit een minimum- en een maximum eis. 

3. Studenten die instromen in een Engelstalige bachelor met een hbo-propedeuse en een havo- 
vooropleiding moeten ook hun Engelse taalvaardigheid kunnen aantonen. Voor hen geldt een certificaat 
Engels op vwo-niveau of een taalcertificaat met dezelfde eisen als die worden gesteld aan studenten 
met een buitenlandse vooropleiding. 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 2 wordt ook de student die in het bezit is van een van de certificaten 
in bijlage V, van de Engelse taaleis vrijgesteld. 

5. In aanvulling op de geaccepteerde certificaten in bijlage V geldt dat voor opleidingen aan de Faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica een student aan de Engelse taaleis voldoet indien 
deze Engels heeft gevolgd tot en met het eind van de laatste klas van het vwo en het vak Engels met 
minimaal het cijfer 8 uit 15 heeft afgesloten. 

6. In aanvulling op het geaccepteerde certificaat van Oostenrijk, geldt dat voor opleidingen aan de Faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica een student aan de Engelse taaleis voldoet indien 
deze Engels heeft gevolgd tot en met het eind van de laatste klas en het vak Engels met minimaal het 
cijfer 3 heeft afgesloten. 

7. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Engelse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Engelse taaleis. 

 

Artikel 37 Toelatingseis fixusopleidingen 
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1. In aanvulling op het hiervoor bepaalde met betrekking tot de toelatingseisen geldt als toelatingseis voor 
de propedeutische fase van de navolgende opleidingen van de Radboud Universiteit, een door de 
student geaccepteerde opleidingsplaats, na selectie en plaatsing als bedoeld in artikel 7.53 WHW: 

a. Artificial Intelligence; 
b. Biology; 
c. Biomedische wetenschappen; 
d. Geneeskunde; 
e. Psychologie; 
f. Psychology; 
g. Tandheelkunde. 

2. De regels voor de vormgeving en uitvoering van de selectie en plaatsing als bedoeld in lid 1 zijn 
opgenomen in de Regeling Selectie en Plaatsing. 

 

Paragraaf 4.3 Toelatingseisen masteropleidingen 

 
Artikel 38 Primaire vooropleidingseis en vrijstelling 

1. Als primaire vooropleidingseis voor de masteropleidingen van de Radboud Universiteit geldt de 
toelatingseis als omschreven in artikel 7.30b lid 1 sub a WHW, zijnde het bezit van een graad Bachelor in 
het wetenschappelijk onderwijs. 

2. De Lissabon-student wordt van de primaire vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 vrijgesteld, tenzij het 
college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.30f WHW een aanzienlijk verschil 
heeft aangetoond. 

 

Artikel 39 Nadere vooropleidingseis 

1. Voor alle masteropleidingen van de Radboud Universiteit gelden in aanvulling op de primaire 
vooropleidingseis als bedoeld in artikel 38 van deze regeling, nadere vooropleidingseisen. 

2. De nadere vooropleidingseisen als bedoeld in lid 1 worden door het college van bestuur per opleiding 
nader omschreven en vastgesteld. 

 

Artikel 40 Nederlandse taaleisen en vrijstelling 

1. Voor de toegang tot een Nederlandstalige master worden geen specifieke eisen gesteld aan studenten 
met een Nederlands vwo- of Nederlandstalig hbo-/wo-bachelordiploma. 

2. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt dat zij een door het college van bestuur 
erkend certificaat Nederlandse taalvaardigheid moeten kunnen overleggen. 

3. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Nederlandse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Nederlandse taaleis. 

 

Artikel 41 Engelse taaleisen en vrijstelling 

1. Voor de toegang tot een Engelstalige master worden geen specifieke taaleisen gesteld aan studenten 
met een Nederlands wo-bachelordiploma. 

2. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt als taaleis minimaal C1-niveau. Een opleiding 
kan hierbij kiezen uit een minimum- en een maximum eis. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf4_Artikel7.53
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.30b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf3_Artikel7.30f
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3. Een bachelordiploma behaald in een land met Engels als voertaal op de door de universiteit opgestelde 
lijst wordt eveneens geaccepteerd als bewijs van voldoende Engelse taalvaardigheid. 

4. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Engelse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Engelse taaleis. 

 

Artikel 42 Kwalitatieve toelatingseisen 

1. Bij een aantal masteropleidingen van de Radboud Universiteit gelden, gezien het schema 
toelatingseisen per opleiding, kwalitatieve toelatingseisen. 

2. De kwalitatieve toelatingseisen als bedoeld in lid 1 zijn door het college van bestuur bij afzonderlijk 
besluit nader omschreven en vastgesteld. 

 

Paragraaf 4.4 Toelatingseisen educatieve masteropleidingen 

 
Artikel 43 Primaire vooropleidingseis en vrijstelling 

1. Als primaire vooropleidingseis voor de educatieve masteropleidingen van de Radboud Universiteit geldt 
het bezit van de graad Master als bedoeld in artikel 7.10a WHW als het een opleiding van minder dan 
120 EC betreft. 

2. De Lissabon-student wordt van de primaire vooropleidingseis als bedoeld in lid 1 vrijgesteld, tenzij het 
college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.30f WHW een aanzienlijk verschil 
heeft aangetoond. 

3. Op verzoek van de student kan het college van bestuur de student die niet in het bezit is van de graad 
Master, vrijstelling verlenen van de primaire vooropleidingseis in lid 1 indien uit een door hem ingesteld 
onderzoek blijkt dat de betrokkenen beschikt over vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden. 

 

Artikel 44 Nadere vooropleidingseisen 

1. Voor alle educatieve masteropleidingen van de Radboud Universiteit gelden, in aanvulling op de 
primaire vooropleidingseis als bedoeld in artikel 43, nadere vooropleidingseisen als bedoeld in deze 
regeling. 

2. De nadere vooropleidingseisen als bedoeld in lid 1 worden door het college van bestuur per opleiding 
nader omschreven en vastgesteld. 

 

Artikel 45 Nederlandse taaleisen en vrijstelling 

1. Voor de toegang tot een Nederlandstalige educatieve masteropleiding worden geen specifieke eisen 
gesteld aan studenten met een Nederlands vwo- of Nederlandstalig hbo-/wo-bachelordiploma. 

2. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt dat zij een door het college van bestuur 
erkend certificaat Nederlandse taalvaardigheid moeten kunnen overleggen. 

3. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Nederlandse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Nederlandse taaleis. 

 

Artikel 46 Engelse taaleisen en vrijstelling 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf3_Artikel7.30f
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1. Voor de toegang tot een Engelstalige educatieve masteropleiding worden geen specifieke taaleisen 
gesteld aan studenten met een Nederlands wo-bachelordiploma. 

2. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt als taaleis Engels minimaal C1-niveau. Een 
opleiding kan hierbij kiezen uit een minimum- en een maximum eis. 

3. Een bachelordiploma behaald in een land met Engels als voertaal op de door de universiteit opgestelde 
lijst wordt eveneens geaccepteerd als bewijs van voldoende Engelse taalvaardigheid. 

4. Op verzoek van de student kan het college van bestuur na een voorafgaand advies van de 
examencommissie de student die niet voldoet aan de Engelse taaleis en die daarvan evenmin kan 
worden vrijgesteld alsnog vrijstellen van de Engelse taaleis. 
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Hoofdstuk 5 Collegegeld en andere bijdragen studenten 

 
Paragraaf 5.1 Algemeen 

 
Artikel 47 Betalingsverplichting en inschrijving 
Een inschrijving is pas geëffectueerd als aan alle administratieve verplichtingen, waaronder de 
betalingsverplichting, is voldaan. 

 
Artikel 48 Collegegeld en examengeld 
Een student is collegegeld verschuldigd. De extraneus is examengeld verschuldigd. 

 
Paragraaf 5.2 Collegegeldtypen en -tarieven en examengeld 

 
Artikel 49 Vaststelling type collegegeld 

1. Onderscheiden worden de volgende soorten collegegeld: 
a. het wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 50, 
b. het verlaagd wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 50, 
c. het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief als bedoeld in artikel 51, en 
d. het instellingscollegegeld ter hoogte van een gedifferentieerd tarief als bedoeld in artikel 52. 

2. Het college van bestuur stelt vast welk type collegegeld de student verschuldigd is. 
3. De vaststelling welk type collegegeld als bedoeld in lid 1 van toepassing is, kan ook gedurende het 

studiejaar plaatsvinden, al naar gelang het tijdstip van aanlevering van relevante informatie door de 
student of BRON HO. Hierbij wordt, indien nodig, ook met terugwerkende kracht een correctie 
uitgevoerd. 

 

Artikel 50 (Verlaagd) wettelijk collegegeld 

1. Het (verlaagd) wettelijk collegegeld is het collegegeld dat is verschuldigd door een student die voldoet 
aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a WHW. 

2. Het wettelijk collegegeld als bedoeld in lid 1 bij inschrijving voor een voltijdse of deeltijdse/duale 
opleiding bedraagt €2.209,00. 

3. Het verlaagd wettelijk collegegeld als bedoeld in lid 1 bij inschrijving voor een voltijdse of deeltijdse 
opleiding bedraagt €1.105,00. 

4. Voor opleidingen of specialisaties die in samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs 
worden verzorgd, stelt het college van bestuur het (verlaagd) wettelijk collegegeld per samenwerking, en 
bij afzonderlijk besluit, vast. 

 

Artikel 51 Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief. 

1. Het college van bestuur stelt voor bepaalde (doel)groepen studenten die het instellingscollegegeld zijn 
verschuldigd het instellingcollegeld vast ter hoogte van het wettelijke collegeld. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.45a
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2. Voor het collegegeld als bedoeld in lid 1 komen in aanmerking: 
a. de student die een graad heeft behaald aan de Radboud Universiteit waarvoor het wettelijk 

collegegeld van toepassing is geweest en zich aansluitend heeft ingeschreven voor een volgende 
opleiding aan de Radboud Universiteit ter verkrijging van een tweede bachelorgraad en/of een 
tweede mastergraad in BRON HO, is het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief 
verschuldigd. De inschrijving dient ononderbroken te blijven tot en met het behalen van de 
betreffende bachelorgraad en/of mastergraad. Bij onderbreking van de inschrijving wordt het 
instellingscollegegeld bedoeld in artikel 52 van kracht. 

b. de student die is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, 
voor de nog te volgen master Tandheelkunde, mits hij of zij voldoet aan het nationaliteitsvereiste. 
De inschrijving dient ononderbroken te blijven tot en met het behalen van de mastergraad 
Tandheelkunde. Bij onderbreking van de inschrijving wordt het instellingscollegegeld bedoeld in 
het instellingscollegegeld bedoeld in artikel 52 van kracht. 

c. de student die is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, 
voor de nog te volgen bacheloropleiding/masteropleiding Geneeskunde, mits hij of zij voldoet aan 
het nationaliteitsvereiste. De inschrijving dient ononderbroken te blijven tot en met het behalen 
van de mastergraad Geneeskunde. Bij onderbreking van de inschrijving wordt het 
instellingscollegegeld bedoeld in artikel 52 van kracht. 

d. de student die is erkend door het University Assistance Fund (UAF) als vluchtelingstudent. 
3. Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief is voor het studiejaar 2022-2023 door het 

college van bestuur vastgesteld op €2.209,00. 
 

Artikel 52 Het gedifferentieerde instellingscollegegeld 

1. In alle gevallen waarin de artikelen 50 en 51 niet van toepassing zijn, is de student een gedifferentieerde 
instellingscollegegeld verschuldigd. 

2. De gedifferentieerde collegegelden voor de opleidingen aan de Radboud Universiteit zijn door het 
college van bestuur bij afzonderlijke beslissing vastgesteld. Bij de vaststelling van het gedifferentieerde 
instellingscollegegeld heeft het college van bestuur onderscheid gemaakt tussen EER-studenten en niet- 
EER-studenten. De gedifferentieerde collegegeldtarieven zijn opgenomen in bijlage VI. 

3. Voor gezamenlijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3c WHW stelt het college van bestuur het 
gedifferentieerd collegegeld per samenwerking, en bij afzonderlijk besluit, vast. 

 

Artikel 53 Examengeld 
Het examengeld voor extranei bedraagt € 2.209,00. 

 
Artikel 54 Betaalwijze 

1. Het collegegeld wordt voldaan: 
a. hetzij door betaling ineens, al dan niet bij volmacht; 
b. hetzij door middel van een onherroepelijke volmacht voor gespreide betalingen in termijnen. Het 

bedrag wordt in dat geval geïnd in 10 gelijke opeenvolgende maandelijkse termijnen, te beginnen 
in september 2022. 

2. Het examengeld wordt voldaan door betaling ineens, al dan niet bij volmacht. 
3. Bij gespreide betaling worden administratiekosten ad € 24,- in rekening gebracht. Het volledige bedrag 

aan administratiekosten wordt tegelijkertijd met de eerste termijnbetaling geïnd. 
4. Op de inning van college- en examengelden is het debiteurenprotocol van de Radboud Universiteit van 

toepassing. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.3c
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Paragraaf 5.3 Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld 

 
Artikel 55 Vrijstelling en vermindering van collegegeld 

1. Voor vrijstelling en vermindering van collegegeld geldt het bepaalde in artikel 7.48 WHW. 
2. Een student kan vrijstelling van betaling collegegeld krijgen als hij of zij zich voor een opleiding inschrijft 

bij de Radboud Universiteit en hij of zij reeds staat ingeschreven als student voor een CROHO 
geregistreerde opleiding bij een Nederlandse universiteit in het studiejaar 2022-2023 en daarvoor 
wettelijk collegegeld betaalt. 

3. Om vrijstelling te kunnen krijgen moet een student: 
a. in aanmerking komen voor wettelijk collegegeld voor inschrijving als student voor de tweede 

opleiding bij de Radboud Universiteit, en 
b. een geldig BBC inleveren van de Nederlandse universiteit waar hij of zij reeds staat ingeschreven 

als student en waaruit blijkt dat hij daar wettelijk collegegeld heeft betaald. 
4. Indien het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het volledig 

wettelijk collegegeld, is de student het verschil verschuldigd. 
5. Komt een student bij de Radboud Universiteit bij inschrijving niet in aanmerking voor het wettelijk 

collegegeld, dan wordt geen vrijstelling van betaling collegegeld verleend ook al wordt het collegegeld 
voor de eerste inschrijving betaald. Voor inschrijving voor een tweede studie bij de Radboud 
Universiteit zal in dat geval aan de Radboud Universiteit het volledige instellingscollegegeld 
betaald moeten worden. 

 

Artikel 56 Vermindering collegegeld bij tussentijdse inschrijving 
Een student is slechts een gedeelte van het collegegeld verschuldigd, indien de student zich gedurende het 
studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag berekend naar rato van het aantal resterende 
maanden van het desbetreffende studiejaar. 

 
Artikel 57 Betaling collegegeld bij meer dan één gelijktijdige inschrijving aan de Radboud Universiteit 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.48 WHW is een student, indien het uitsluitend een inschrijving voor 
meer dan één opleiding aan de Radboud Universiteit betreft, slechts eenmaal collegegeld verschuldigd, 
waarbij dan het hoogste voor hem geldende bedrag in rekening wordt gebracht. 

 
Paragraaf 5.4 Andere bijdragen studenten 

 
Artikel 58 Andere geldelijke bijdragen studenten 
Gezien het bepaalde in artikel 7.50 WHW wordt de inschrijving bij de Radboud Universiteit niet afhankelijk 
gesteld van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld als bedoeld in deze regeling, met uitzondering 
van de in deze paragraaf genoemde andere bijdragen. 

 
Artikel 59 Bijdragen die verband houden de inschrijving 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.48
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.48
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1. Tenzij anders is bepaald, brengt het college van bestuur de navolgende bijdragen in rekening ten 
aanzien van navolgende met de inschrijving verband houdende kosten: 

a. een bijdrage van maximaal €100,00 voor de administratieve werkzaamheden die verband houden 
met het waarderen van een buitenlands diploma of getuigschrift van de student; 

b. een kostendekkende bijdrage voor het toetsen van het taalniveau om te kunnen beoordelen of 
de student met een buitenlands diploma of getuigschrift voldoet aan taaleisen als bedoeld in 
deze regeling, en 

c. een kostendekkende bijdrage voor het afnemen van het toelatingsonderzoek als bedoeld 
in artikel 7.29 WHW en voor het afnemen van sufficiëntie- en deficiëntietoetsen, indien de student 
niet voldoet aan de primaire vooropleidingseis. 

2. Het college van bestuur brengt de in lid 1 sub a bedoelde kosten slechts in rekening wanneer 
diplomawaardering noodzakelijk is. 

3. Het college van bestuur onderbouwt de aan de student gevraagde bijdrage. 
 

Artikel 60 Bijdragen voor kosten bijzondere aard van de opleiding 

1. Tenzij anders is bepaald, brengt het college van bestuur een kostendekkende bijdrage bij de student in 
rekening ten aanzien van de uit de bijzondere aard van de opleiding voortvloeiende kosten met 
betrekking hebben tot deelname aan: 

a. practica; 
b. onderwijsexcursies binnen de opleiding; 
c. workshops binnen de opleiding. 

2. Het college van bestuur informeert de student als de in lid 1 genoemde onderwijsvoorzieningen niet 
vervangbaar zijn door een kosteloos alternatief. 

 

Artikel 61 Bijdragen voor een te late inschrijving voor een tentamen 
Tenzij anders is bepaald, brengt het college van bestuur brengt een bijdrage van maximaal €20,00 bij de 
student in rekening ten aanzien van de kosten die verband houden met de inschrijving voor een tentamen na 
de reguliere inschrijfperiode van dit tentamen, bedoeld in artikel 7.13 lid 2 sub j WHW. 

 
Artikel 62 Bijdrage voor een vervangend getuigschrift of vervangende verklaring 
Tenzij anders is bepaald, brengt het college van bestuur bij de bezitter van een getuigschrift, als bedoeld 
in artikel 7.11 lid 2 WHW of een verklaring als bedoeld in artikel 7.11 lid 5 WHW een kostendekkende bijdrage 
in rekening voor kosten die direct verband houden met het verstrekken van een vervangend getuigschrift of 
een vervangende verklaring als bedoeld in artikel 7.11a lid 1 WHW. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.11
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Hoofdstuk 6 Registratie en controle inschrijfgegevens en -documenten 
 

Artikel 63 Registratie inschrijfgegevens 

1. Alvorens de aangemelde student in te schrijven, registreert het college van bestuur voor de start van de 
opleiding dat de student heeft aangetoond dat: 

a. hij of zij de Nederlandse nationaliteit bezit, 
b. hij of zij op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of 
c. hij of zij een vreemdeling is als bedoeld in artikel 7.32 lid 5 sub b t/m e WHW. 

2. Indien de student ten behoeve van de in lid 1 bedoelde registratie documenten dient te overleggen, dan 
dienen deze documenten te zijn overlegd voor de in dit hoofdstuk genoemde deadlines. Als de 
documenten zijn overlegd na deze deadlines kan het college van bestuur de inschrijving, met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 2.1, weigeren. 

3. De inschrijfgegevens als bedoeld in dit artikel worden pas geregistreerd nadat de student zich heeft 
aangemeld. 

 

Artikel 64 Data aanlevering inschrijfdocumenten 

1. Indien de student ten behoeve van de inschrijving documenten dient te overleggen, dan dienen deze 
documenten uiterlijk te zijn overlegd op 31 augustus 2022. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor de student die wil worden ingeschreven voor een 
fixusopleiding dat de ingevulde vragenlijst als bedoeld in artikel 65 uiterlijk tot uiterlijk 31 januari kan 
worden overlegd en dat de overige documenten uiterlijk tot uiterlijk 31 juli 2022 kunnen worden 
overlegd 

3. Bij een tussentijdse inschrijving gelden de data voor aanlevering van de inschrijfdocumenten met de 
nodige veranderingen. 

 

Artikel 65 Controle diploma's en waardering niveau diploma's 

1. Indien de student vrijstelling vraagt van de toelatingseisen, controleert het college van bestuur de door 
de student overlegde diploma's of getuigschriften. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geldt voor de student die wil worden ingeschreven voor een 
fixusopleiding dat de vooropleiding wordt gecontroleerd aan de hand van een door de student 
ingevulgde vragenlijst. 

3. Het niveau van de in lid 1 bedoelde diploma's of getuigschriften wordt door het college van bestuur 
gewaardeerd, tenzij: 

a. het diploma of getuigschrift automatisch is erkend op grond van een equivalentieverdrag, of 
b. het diploma of getuigschrift bij ministeriele regeling is aangemerkt als een gelijkwaardig diploma 

als bedoeld in deze regeling. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.13
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Hoofdstuk 7 Overgangsregelingen 

[vervallen] 
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Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 
 

Artikel 66 Volmachten en beslissing 
Ter uitvoering van het bepaalde in deze regeling heeft het college van bestuur bij afzonderlijk besluit 
verschillende volmachten verstrekt. Een overzicht van deze volmachten in opgenomen in bijlage VII. 

 
Artikel 67 Digitale verzending 
Berichten naar aanleiding van en beslissingen op grond van deze regeling worden digitaal aan de student 
verzonden via Studielink en/of naar het e-mailadres dat de student in Studielink heeft vastgelegd. 

 
Artikel 68 Rechtsbescherming 
Tegen een beslissing op grond van deze regeling kan de betrokkene binnen zes weken na dagtekening van de 
betreffende beslissing bezwaar aantekenen dan wel beroep instellen bij de toegankelijke faciliteit van de 
Radboud Universiteit. 

 
Artikel 69 Hardheidsclausule 

1. Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het college 
van bestuur op verzoek van de student van deze regeling afwijken of deze buiten toepassing laten. Het 
gemotiveerde verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend. 

2. De bevoegdheid als bedoeld in lid 1 biedt in geen geval de mogelijkheid om af te wijken van de in deze 
regeling verankerde bepalingen uit de WHW noch van andere aan deze regeling ten grondslag liggende 
dwingendrechtelijke bepalingen. 

 

Artikel 70 Vangnetbepaling 

1. De bepalingen in deze regelingen zijn, voor zover deze bepalingen tevens zijn verankerd in de WHW, 
bepalingen van dwingend recht. Afwijkingen van welke aard dan ook, van deze bepalingen alsmede van 
de bijlagen, zijn derhalve niet toegestaan. 

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college van bestuur. 
3. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de WHW. 

 

Artikel 71 Vaststelling 
Deze regeling is door het college van bestuur vastgesteld op 28 september 2021. 

 
Artikel 72 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2021. De regeling treedt op die datum in de plaats van de 
Regeling Inschrijving 2021-2022. 

 
Artikel 73 Bekendmaking 
Het college van bestuur zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede van eventuele 
wijzigingen. 
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Bijlage I. Nadere regels inschrijving premaster 

 
Inschrijving en uitschrijving/beëindiging 

1. De student die zich wil inschrijven voor een premaster dient een verklaring van de examencommissie 
aan het college van bestuur te overleggen. 

2. De inschrijving voor de premaster geschiedt voor het gehele studiejaar. 
3. Beëindiging van de inschrijving voor een premasterprogramma is alleen mogelijk per 1 maart van het 

eerste jaar van inschrijving voor het betreffende premasterprogramma, en alleen als het verzoek tot 
uitschrijving vóór 1 maart is ingediend via Studielink. 

4. Bij een beëindiging van de inschrijving per 1 maart voor een premasterprogramma met een omvang 
van 1 t/m 30 EC is geen restitutie mogelijk. 

5. Bij een beëindiging van de inschrijving per 1 maart voor een premasterprogramma met een omvang 
van meer dan 30 EC is alleen een vergoeding verschuldigd over de eerste 30 EC. 

 
 

Betaling vergoeding en betaalwijze 

1. De student betaalt voor het premasterprogramma per EC € 36,82. 
2. Per premasterprogramma wordt een vergoeding vastgesteld. 
3. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt vastgesteld op basis van de omvang van het programma 

zoals vermeld in de verklaring. De vergoeding is gemaximeerd op € 2.209,00. 
4. De student die tegelijkertijd is ingeschreven voor een opleiding waarvoor wettelijk collegegeld 

verschuldigd is, is gedurende die gelijktijdige inschrijving geen aparte premastervergoeding 
verschuldigd. Op het moment dat de inschrijving als wettelijk student eindigt, wordt over de resterende 
EC’s alsnog een te betalen vergoeding berekend en vastgesteld. 

5. De student mag de onderdelen uit het desbetreffende premasterprogramma volgen gedurende twee 
ononderbroken studiejaren, behalve bij de Faculteit der Geneeskunde waar sprake is van een éénjarig 
premasterprogramma. Indien de examencommissie dat in de verklaring aangeeft is de termijn voor 
studenten die zijn ingeschreven voor een deeltijdpremaster bij de Faculteit der Rechten drie jaar. 

6. De vergoeding voor premasterprogramma wordt voldaan: 
a. hetzij door betaling ineens, al dan niet bij volmacht; 
b. hetzij door middel van een onherroepelijke volmacht voor gespreide betalingen in termijnen. Het 

bedrag wordt in dat geval geïnd in 10 gelijke opeenvolgende maandelijkse termijnen, te beginnen 
in september 2022. 

7. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten zijn: 
€24,00. Het volledige bedrag aan administratiekosten wordt tegelijkertijd met de eerste termijnbetaling 
geïnd. 
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Bijlage II. Nadere regels Inschrijing bijvakken 
 

1. De student die in het kader van een inschrijving voor een opleiding aan een andere instelling voor hoger 
onderwijs één of meer onderwijsonderdelen wil volgen aan de Radboud Universiteit, dient hiervoor een 
verzoek in bij het college van bestuur volgens de daarvoor geldende procedure. 

2. Het verzoek dient ten minste vergezeld te gaan van: 
a. een verklaring van de examencommissie van de opleiding aan de Radboud Universiteit dat tegen 

een inschrijving als bijvakstudent geen bezwaar bestaat, en 
b. een BBC van de instelling van eerste inschrijving indien het een Nederlandse instelling van hoger 

onderwijs betreft. 
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Bijlage III. Regels studiekeuzecheck 

Aanmelding en recht op studiekeuzeactiviteit 

1. Voor de student, die zich uiterlijk op 1 mei inschrijft voor de propedeutische fase van een 
bacheloropleiding met een studielast van 60 studiepunten als bedoeld in artikel 7.31a lid 1 WHW, heeft 
het recht deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteit. 

2. Na 1 juli is er geen gelegenheid meer om deel te nemen aan de studiekeuzecheck 
 
 

Studieactiviteit en studiekeuzecheck 

1. Bij de Radboud Universiteit geldt als studiekeuzeactiviteit de zogenaamde studiekeuzecheck. 
2. De studiekeuzecheck is het sluitstuk van het geheel aan studievoorlichting en is derhalve bedoeld als 

een laatste check van de door de student gemaakte studiekeuze. 

 
Digitale vragenlijst, studiekeuzegesprek en oordeel 

1. De studiekeuzecheck bestaat tenminste uit één digitale vragenlijst waarvan de opleidingsspecifieke 
risicofactoren door het college van bestuur per opleiding zijn vastgesteld. 

2. De digitale vragenlijst is van 1 november tot 1 juli in het studiejaar voorafgaand aan het betreffende 
studiejaar beschikbaar. 

3. Een student die zich ná 1 november aanmeldt via Studielink wordt via Studielink (direct) de mogelijkheid 
geboden om de digitale vragenlijst in te vullen. Een student die zich al vóór 1 november aanmeldt 
ontvangt per e-mail bericht als en zodra de digitale vragenlijst beschikbaar is. 

4. Via een elektronische melding worden de student er binnen één week éénmaal aan herinnerd dat de 
digitale vragenlijst nog niet is ingevuld. 

5. De digitale vragenlijst kan leiden tot een positief oordeel of een uitnodiging voor een 
studiekeuzeactiviteit. 

6. Uitsluitend wanneer de scores van de digitale vragenlijst tot een negatief oordeel hebben geleid, wordt 
de student binnen vijftien werkdagen, maar niet voor 1 maart, uitgenodigd voor een 
studiekeuzegesprek. Ook dit gesprek maakt deel uit van de studiekeuzecheck. 

7. Het doel van het gesprek is het toelichten van de studiekeuze. 
8. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de studiekeuzegesprekken. 
9. Voor het voeren van de gesprekken wijst het college van bestuur (een) vertegenwoordiger(s) van de 

betreffende opleiding aan. Deze vertegenwoordiger is geen student. 
10. Een studiekeuzegesprek met een student die woonachtig is in het buitenland of op een van de BES- 

eilanden kan desgevraagd via Skype of op andere elektronische wijze plaatsvinden, zulks ter bepaling 
door de vertegenwoordiger van de opleiding. 

 
 

Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies 

1. Na deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt de student een studiekeuzeadvies voor de betreffende 
opleiding. 

2. Het studiekeuzeadvies kan positief of negatief zijn. 
3. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor vaststellen van de studiekeuzeadviezen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2021-09-01/#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1_Artikel7.31a
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4. Het studiekeuzeadvies wordt vastgesteld op basis van de scores op de digitale vragenlijst, dan wel 
indien van toepassing - op basis van die scores én de uitkomst van het gevoerde studiekeuzegesprek. 
Indien een student geen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging voor een studiekeuzegesprek wordt 
het studiekeuzeadvies louter op grond van de scores op de digitale vragenlijst vastgesteld. 

5. Het studiekeuzeadvies wordt schriftelijk (per e-mail) aan de student verzonden uiterlijk twee weken 
nadat de digitale vragenlijst is ingevuld, dan wel uiterlijk twee weken nadat het studieadviesgesprek 
heeft of zou hebben plaatsgevonden. 

 
 

Studiekeuze heroverwegen na negatief advies 

1. Aan het negatieve studiekeuzeadvies verbindt het college van bestuur het advies om de studiekeuze te 
heroverwegen. 

2. Het advies van het college van bestuur om de studiekeuze te heroverwegen is niet bindend. 
 
 

Studiekeuzecheck en de Onderwijs- en Examenregeling 

1. Ter informatie van de student wijst de decaan de student via de Onderwijs- en Examenregeling op de 
hier omschreven studiekeuzeactiviteit. 
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Bijlage IV. Erkende diploma's en certificaten - Nederlandse taaleisen 

De navolgende diploma’s of certificaten geven vrijstelling van de Nederlandse taaleis als bedoeld in deze 
regeling: 

1. Het diploma van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2-II); 
2. Het Radboud Universiteit -examen Nederlands als tweede taal (RU-NT2), vier vaardigheden voldoende; 
3. het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel Educatief Startbekwaam (STRT) of profiel 

Educatief Professioneel (EDUP), profiel Academische Taalvaardigheid of profiel Taalvaardigheid Hoger 
Onderwijs; 

4. International Baccalaureate: Nederlands als Language A of Language B (higher level); 
5. Europees Baccalaureaat: Nederlands als tweede taal; 
6. Verenigd Koninkrijk: Nederlands als GCE A-level (vanaf 1998); 
7. International GCSE First Language; 
8. Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands als Leistung- of Grundkurs of 

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands in een vakkenpakket dat gelijkwaardig is aan 
Leistungs- of Grundkurs; 

9. Suriname: vwo-diploma, propedeuse Anton de Kom universiteit; 
10. België: Diploma van Secundair Onderwijs; 
11. Aruba, Sint Maarten en Curaçao: vwo-diploma met Nederlands als eindexamenvak dan wel een diploma 

hoger onderwijs. 
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Bijlage V. Erkende diploma's en certificaten - Engelse taaleisen 

De navolgende diploma’s of certificaten geven vrijstelling van de Engelse taaleis voor de bacheloropleidingen 
als bedoeld in deze regeling: 

1. Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, inclusief Grundkurs of Leistungskurs Englisch in het 
Abitur; 

2. International Baccalaureate diploma; 
3. European Baccalaureate diploma, waarin de cursus English Language 1 of English Language 2 is 

opgenomen; 
4. Een diploma waarvan het niveau minimaal gelijk is aan een Nederlands vwo-diploma, behaald aan een 

instelling in een EU/EER-lidstaat, Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw- 
Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, waarbij de instructietaal Engels is; 

5. Een van de volgende diploma’s, met een voldoende voor Engels in het eindexamen: 
a. Oostenrijk: Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis; 
b. België: Diploma van Secundair Onderwijs; 
c. Denemarken: Studentereksamenbevis; 
d. Finland: Ylioppilastutkintotodistus/Studenterexamenbevis; 
e. Luxemburg: Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires; 
f. Noorwegen: Vitnemal for Videregaende Skole; 
g. Zweden: Slutbetyg fran Gymnasieskolan. 

6. Een bachelordiploma behaald in een land met Engels als voertaal. 
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Bijlage VI. Gedifferentieerde collegegeldtarieven 
 
 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid CROHO EER Niet-EER 

Bacheloropleidingen voltijd [...] €8.512,- €11.500,- 

Bachelor Rechtsgeleerdheid deeltijd 50700 €4.597,- €6.000,- 

Bachelor Notarieel Recht deeltijd 56828 €4.597,- €6.000,- 

Researchmaster Onderneming en Recht 60386 €9.558,- €16.000,- 

Overige masteropleidingen voltijd diverse €12.697,- €16.000,- 

Master Nederlands Recht deeltijd 66451 €6.348,- €8.000,- 

Master Notarieel Recht deeltijd 66828 €6.348,- €8.000,- 

 
 

Faculteit der Letteren CROHO EER Niet-EER 

Alle bacheloropleidingen [...] €8.512,- €11.500,- 

Master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen 68536 €13.234,- €17.000,- 

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 68532 €13.234,- €17.000,- 

Tweejarige researchmasters diverse €9.558,- €16.000,- 

Overige masteropleidingen diverse €12.697,- €16.000,- 

 
 

Faculteit der Sociale wetenschappen CROHO EER Niet-EER 

Bachelor Artificial Intelligence 56945 €11.665,- €15.000,- 

Bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs 59329 €11.665,- €15.000,- 

Overige bacheloropleidingen [...] € 8.512,- €11.500,- 

Master Artificial Intelligence 66981 €13.234,- €17.000,- 

Researchmaster Cognitive Neuroscience 60506 €13.234,- €17.000,- 

Researchmaster Behavioural Science 60266 € 9.558,- €16.000,- 

Researchmaster Social and Cultural Science: Comparative Research on 
Societies 

60132 € 9.558,- €16.000,- 

Master curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs deeltijd 60437 € 8.971,- € 11.000,- 

Overige masteropleidingen [...] €12.697,- €16.000,- 
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Faculteit der Managementwetenschappen CROHO EER Niet-EER 

Alle bacheloropleidingen [...] €8.512,- €11.500,- 

Master Environment and Society Studies 66839 €17.943,- €22.000,- 

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 68532 €13.234,- €17.000,- 

Overige masteropleidingen [...] €12.697,- €16.000,- 

 
 

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen CROHO EER Niet-EER 

Bachelor Theologie 56109 €2.209,- €11.500,- 

Bachelor Religiewetenschappen 50902 €2.209,- €11.500,- 

Overige bacheloropleidingen [...] €8.512,- €11.500,- 

Master Theologie 60257 €2.209,- €11.500,- 

Master Theologie & Religiewetenschappen 60824 €2.209,- €16.000,- 

Tweejarige master Filosofie 60823 €9.558,- €16.000,- 

Tweejarige researchmaster Filosofie 60128 €9.558,- €16.000,- 

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 68532 €13.234,- €17.000,- 

Overige masteropleidingen [...] €12.697,- €16.000,- 

 
 

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica CROHO EER Niet-EER 

Bacheloropleidingen FdNWI [...] €11.665,- €15.000,- 

Master Information Sciences 60255 €17.943,- €22.000,- 

Overige masteropleidingen FdNWI [...] €13.234,- €17.000,- 

 
 

Faculteit der Medische wetenschappen CROHO EER Niet-EER 

Bachelor Biomedische Wetenschappen 56990 €11.665,- €15.000,- 

Overige bacheloropleidingen [...] €21.120,- €26.000,- 

Master Biomedical Sciences 66990 €13.234,- €17.000,- 

Researchmaster Molecular Mechanisms of Disease 60322 €13.234,- €17.000,- 

Overige masteropleidingen [...] €21.120,- €26.000,- 
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Radboud Docenten Academie CROHO EER Niet-EER 

Alle masteropleidingen [...] €17.943,- €22.000,- 

 
 
 

NB Op 17 oktober 2022 zijn de tarieven onder voorbehoud vervangen door de tarieven die bij afzonderlijk besluit door het 
college van bestuur op 1 februari 2022, na advies van de UGV, definitief zijn vastgesteld. 
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Bijlage VII. Overzicht volmachten Regeling Inschrijving 
 
 

  
 
Taak of bevoegdheid 

Vindplaats 
Regeling 
Inschrijving 

 
 
Gevolmachtigde 

 
Recht van 
Substitutie? 

1. Beslissen over verzoek tot inschrijving van 
student en het verstrekken van het ‘bewijs 
van inschrijving’ 

Artikel 5 lid 3 en 
artikel 12, ook 
gezien 8 lid 2 en 
artikel 11 

Directeur AA ja 

2. Afgeven van een zogenoemde verklaring 
‘tussentijdse inschrijving’ 

Artikel 9 Decaan Ja 

3. Afgeven van een zogenaamde ‘verklaring 
van Inschrijving’ 

Artikel 13 Directeur AA Ja 

4. Beëindigen van inschrijving op verzoek 
van de student 

Artikel 20 lid 1 Directeur AA Ja 

5. Beëindigen van de inschrijving na een 
bindend studieadvies 

Artikel 21 lid 1 a Directeur AA Nee 

6. Beëindigen van de inschrijving bij 
wanbetaling 

Artikel 21 lid 1 
sub f 

Directeur AA Nee 

7. Toepassing hardheidsclausule Artikel 69 Resp. decaan, 
directeur AA en 
betreffende 
selectiecommissie 

Nee 

8. Afnemen SKC en vaststellen 
studiekeuzeadviezen 

Artikel 24 lid 3 jo 
Bijlage III 

Decaan Ja 

9. Vasstellen opleidingspecifieke 
risicofactoren in de (geharmoniseerde) 
digitale vragenlijst die onderdeel uitmaakt 
van de SKC 

Bijlage III Decaan Ja 

10. Toepassing hardheidsclausule bij de 
aanmelding van studenten voor een 
fixusopleiding 

Artikel 26 jo 10.1 
van de Regeling 
Selectie en 
Plaatsing 

Resp. 
selectiecommissie en 
Directeur AA 

Nee 

11. Instellen selectiecommissie als bedoeld in 
de Regeling Selectie en Plaatsing en 
benoemen leden 

1.1. en 3.3. 
Regeling Selectie 
en Plaatsing 

Decaan Nee 
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Taak of bevoegdheid 

Vindplaats 
Regeling 
Inschrijving 

 
 
Gevolmachtigde 

 
Recht van 
substitutie? 

12. Beslissen over toelating studenten, 
waaronder mede begrepen beslissingen 
over vrijstelling van toelatingseisen en 
beslissingen over diplomawaardering, 
m.u.v 
(1) beslissingen over de toelating tot de 
Nederlandstalige bacheloropleidingen 
van studenten die in het bezit zijn van 
buiten Nederland afgegeven diploma, 
(2) beslissingen over toelating tot de 
hierna omschreven Engelstalige 
bacheloropleidingen van studenten die in 
het bezit zijn van buiten Nederland 
afgegeven diploma, en 
(3) beslissingen over de toelating 
studenten tot de fixusopleidingen. 

Artikel 29 en 30 
jo artikel 65 

Decaan Ja 

13. Beslissen over de toelating tot de 
Nederlandstalige bacheloropleidingen 
van studenten die in het bezit zijn van een 
buiten Nederland afgegeven diploma, 
waaronder mede begrepen beslissen over 
vrijstelling van toelatingseisen en 
beslissingen over diplomawaardering. 

Artikel 29 en 30 
jo artikel 65 

Directeur AA Ja, naar de 
afdeling 
Student 
Admission 

14. Beslissen over toelating tot de 
navolgende Engelstalige 
bacheloropleidingen van studenten die in 
het bezit zijn van buiten Nederland 
afgegeven diploma: 
1. Arts and Culture Studies 
2. Comparative European History 
3. American Studies 
4. English Language and Culture 
5. Philosophy, Politics and Society 
waaronder mede begrepen beslissen over 
vrijstelling van toelatingseisen en 
beslissen over diplomawaardering. 

Artikel 29 en 30 
jo artikel 65 

Directeur AA Ja, naar de 
afdeling 
Student 
Admission 

15. Uitvoeren van het selectie onderzoek als 
bedoeld in de Regeling Selectie en 
plaatsing en beslissen over toelating van 
studenten tot de fixusopleidingen. 

Paragraaf 4.2 jo 
de Regeling 
Selectie en 
Plaatsing 

Betreffende 
selectiecommissie 

Nee 

16. Omzetten voorlopig bewijs van toelating 
fixusopleiding 

Artikel 31 Directeur AA Ja 
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Taak of bevoegdheid 

Vindplaats 
Regeling 
Inschrijving 

 
 
Gevolmachtigde 

 
Recht van 
substitutie? 

17. Vaststellen en in rekening brengen 
andere bijdrage die verband houden met 
de inschrijving 

Artikel 59 Directeur AA Ja 

18. Vaststellen en in rekening brengen 
andere bijdragen die verband houden 
met de bijzondere aard van de opleiding 

Artikel 60 Decaan Ja 

19. Vaststellen en in rekening brengen 
andere bijdragen die verband houden 
met verlate inschrijving tentamens 

Artikel 61 Decaan Ja 

20. Vaststellen in rekening brengen bijdragen 
voor een vervangend getuigschrift 

Artikel 62 Directeur AA Ja 

21. Innemen BBC van de student en restitutie 
collegegeld 

Artikel 20 lid 3 Directeur AA Ja 

22. Toekennen van een passende voorziening 
voor andere bijdragen 

Artikel 14 lid 3 
sub c 

Directeur AA Ja 

23. Registeren inschrijfgegevens Artikel 63 Directeur AA Ja 
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