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Inschrijvingsvoorwaarden Netwerk Open Hogeschool – Informatica (NOH-I)
Geldig van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019

LET OP: Deze opleiding is uitlopend en stopt op 1 september 2019, nieuwe studenten kunnen zich niet
meer inschrijven voor deze opleiding. Zittende studenten dienen de opleiding uiterlijk 31 augustus
2019 te hebben afgerond.
Studenten kunnen per 1 februari 2019 niet meer starten met een cursus.
Algemene toelichting inschrijving en inschrijvingsvoorwaarden:
Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor een of meer cursussen behorend tot een opleiding
staat open voor ieder die de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en gebruik wenst te maken van de
onderwijs- en examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard van de NOH-I.
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek schrijft voor dat inschrijving geschiedt
overeenkomstig door het College van bestuur vast te stellen regels van procedurele aard.
Hieronder volgt integraal de tekst van de inschrijvingsvoorwaarden voor het studiejaar 2018-2019. Deze
regels gelden voor elke inschrijving. Met nadruk wordt u erop gewezen dat u van deze voorwaarden
kennisneemt vóór verzending van het digitale inschrijfformulier. Inschrijving betekent dat u akkoord gaat
met deze voorwaarden.
NB: waar voorheen themasemester(s) werd vermeld, wordt nu de term cursus(sen) gebruikt
Specifieke inschrijvingsvoorwaarden 2018-2019
1 Voorwaarde voor inschrijving
a) De inschrijving staat open voor ieder die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
b) Bij de eerste 1 inschrijving dient de student een leesbare kopie van zijn geldig paspoort of
identiteitskaart (altijd met BSN-nummer 2) bij te voegen.
c) Indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, kunnen geen producten of diensten van
NOH-I via de Open Universiteit meer worden afgenomen.
2 Wijze van inschrijven
a) Voorafgaand aan de eerste1 inschrijving vindt met de student een intaketraject plaats via de in NOH-I
participerende Hogeschool naar keuze van de student.
b) Op grond van de uitkomst van de intake beslist de student of hij zich wil inschrijven voor de eerste
cursus. Dit gebeurt via het digitale inschrijfformulier dat op dat moment ter beschikking wordt
gesteld.
c) Voor vervolginschrijvingen is geen voorafgaande intake meer nodig.
3 Aanbevolen vooropleiding
a) Voor een succesvolle deelname aan de opleiding wordt het bezit van een verwant mbo-diploma
en/of ICT-werkervaring op mbo-niveau 3 of 4 aanbevolen. Ook een niet afgeronde verwante hboopleiding kan een passende vooropleiding zijn.
b) Krachtens de Onderwijs- en examenregeling geldt vervolgens de hierna genoemde toelatingseis voor
de opleiding NOH-Informatica. Studenten die de gehele opleiding willen volgen, dienen te starten
met de cursus Informatiesystemen. Daarna is de keuze van de cursussen vrij.
Eerste inschrijving is niet meer mogelijk aangezien deze opleiding stopt per 1 september 2019
Studenten kunnen per 1 februari 2019 niet meer starten met een cursus.
2 Identiteitskaart altijd kopie voor- en achterzijde. Paspoorten vanaf maart 2014 ook kopie voor- en achterzijde.
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4 Aanbod cursussen in het studiejaar 2018-2019
Studenten kunnen per 1 februari 2019 niet meer starten met een cursus.
5 Ingangsdatum en inschrijfduur
a) De inschrijving gaat in op 1 september. Voor de Stage eerste fase, de Stage tweede fase en de
Afstudeerfase kan de inschrijving iedere dag van het jaar ingaan. De inschrijving gaat in dat geval in
op de datum waarop deze is verwerkt en geëffectueerd.
b) De inschrijfduur van elke cursus eindigt op 31 augustus 2019.
c) Indien de Stage eerste fase, de Stage tweede fase en/of de Afstudeerfase niet binnen de
inschrijfduur van twintig maanden succesvol is/zijn afgerond, dan kan de student de inschrijfduur
hiervan kosteloos eenmalig en aansluitend verlengen voor een periode van vier maanden. Indien de
student de Stage eerste fase, de Stage tweede fase en/of de Afstudeerfase niet binnen deze
verlengde periode van vier maanden heeft afgerond, kan de student eenmalig en aansluitend voor
7,5 studiepunten een verlenging bijkopen met een omvang van 7,5 studiepunten (13 weken).
Hiervoor wordt collegegeld in rekening gebracht (zie artikel 8). Indien de student de Stage eerste
fase, de Stage tweede fase en/of de Afstudeerfase niet binnen de verlengde periodes heeft
afgerond, dient de student zich opnieuw in te schrijven en opnieuw collegegeld te betalen.
In alle gevallen geldt 31 augustus 2019 als einddatum van deze opleiding.
d) Aangezien de NOH-I een uitlopende opleiding is, worden de eindcijfers van de theoriecursussen
kosteloos geregistreerd als de inschrijfrechten zijn verlopen.
6 Rechten uit inschrijving
Inschrijving geeft de rechten als omschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek waartoe behoren het recht op tentaminering alsmede op de voor een student beschikbaar
gestelde begeleiding.
a) Begeleiding: de student ontvangt de bij de cursus behorende begeleiding. De verantwoordelijkheid
voor de organisatie en inhoud van de begeleiding ligt bij de in NOH-I participerende hogescholen.
b) De afsluiting van een semester gebeurt op basis van een portfolio-assessment. Voor die onderdelen
binnen het portfolio waarvoor een (schriftelijke) toets wordt afgenomen is er één
herkansingsmogelijkheid. Voor uit te voeren opdrachten wordt met de docent afgestemd wanneer
en op welke manier deze herkanst kunnen worden. Ook dit kan maar eenmaal. Indien de student de
cursus niet binnen de (eerdere jaren geldende) inschrijfduur van twintig maanden succesvol afrondt,
blijven de behaalde deelresultaten uit de niet tijdig afgeronde cursus geldig tot en met uiterlijk 31
augustus 2019.
7 Vervallen tentamenmogelijkheid
Indien een cursusonderdeel (toets of opdracht) met goed gevolg is afgelegd, vervalt het recht om dat
onderdeel te herkansen. Indien dus het cijfer zes of hoger is behaald, bestaat niet de mogelijkheid om de
toets of de opdracht opnieuw te doen om aldus een hoger cijfer te behalen.
8 Collegegeld, studiemateriaal en kosten
Voor een inschrijving is per cursus wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd.
Welk collegegeld op de inschrijving van toepassing is, is onder meer afhankelijk van de nationaliteit en
het studieverleden van de student.
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a) Wettelijk collegegeld betaalt een student die:
i. de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit bezit
of
een van de volgende nationaliteiten: Belgische, Britse, Bulgaarse, Cyprische, Deense, Duitse,
Estnische, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Ierse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Liechtensteinse,
Litouwse, Luxemburgse, Maltese, Noorse, Oostenrijkse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense,
Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, IJslandse, Zweedse, Zwitserse
of
in Nederland woont én behoort tot een groep van personen die door de overheid voor de
toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het collegegeld met Nederlanders wordt
gelijkgesteld, en daarnaast,
ii. bij inschrijving voor een bachelorcursus niet eerder een bachelorgraad heeft behaald, of, bij
inschrijving voor een mastercursus niet eerder een mastergraad of een daarmee gelijkgesteld
getuigschrift heeft behaald. In dit kader tellen mee de behaalde graden en getuigschriften van
bekostigde Nederlandse universiteiten en hogescholen vanaf 1 september 1991. Indien niet aan
beide vereisten wordt voldaan, is op de inschrijving het instellingscollegegeld van toepassing. Op
www.ou.nl/kosten staat een nadere toelichting met een schema waarmee studenten zelf het
collegegeld van hun inschrijving kunnen bepalen.
Indien niet aan deze twee vereisten wordt voldaan, is op de inschrijving het instellingscollegegeld van
toepassing.
b) Het wettelijk collegegeld bedraagt € 1.953,- per cursus. Een cursus heeft een omvang van 30
studiepunten.
c) Indien in gevolg van lid a) van dit artikel het instellingscollegegeld van toepassing is, wordt het
collegegeld verhoogd tot € 3.223,- per cursus.
d) Bij inschrijving is de aankoop van het studiemateriaal niet in het collegegeld inbegrepen.
e) Bij betaling in zes termijnen wordt eenmalig een bedrag van € 22,- aan administratiekosten in
rekening gebracht.
f) Indien een student op basis van artikel 5 sub c de inschrijfduur van de scriptie voor maximaal de duur
van 7,5 studiepunt verlengt, is hij/zij wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd van
€ 488,- respectievelijk € 805,- gebaseerd op 7,5 studiepunten.
9 Betaling
Betaling van het collegegeld kan op de volgende wijze plaatsvinden:
a) ineens via het verlenen van een eenmalige machtiging;
b) in twee of zes termijnen via het verlenen van een eenmalige machtiging. Bij de keuze voor betaling in
zes termijnen wordt eenmalig een bedrag van € 22,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Indien bij (termijn)betaling enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op
tijd wordt voldaan, dan wordt de totale vordering (bij termijnbetaling: inclusief de nog resterende
termijnen) in zijn geheel direct opeisbaar. Indien de aldus ontstane vordering wordt overgedragen ter
incasso komen de daarvoor te maken kosten voor rekening van degene die niet of niet op tijd aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan.
10 Beëindiging inschrijving
De inschrijving eindigt:
a) in alle gevallen op 31 augustus 2019;
b) door het verstrijken van de inschrijvingsduur;
c) door het overlijden van degene die is ingeschreven;
d) op (schriftelijk) eigen verzoek van degene die is ingeschreven;
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e) indien aan de ingeschrevene kan worden toegerekend dat nakoming van de verplichtingen op basis
van de inschrijving niet, niet op tijd of niet juist plaatsvindt. Alsdan is de Open Universiteit bevoegd
om na een sommatie bij aangetekende brief, gehoord de ingeschrevene, de inschrijving zonder
rechterlijke tussenkomst te beëindigen;
f) indien de Examencommissie geconstateerd heeft dat er sprake is van ernstige fraude als bedoeld in
artikel 7.12b lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en deze
Commissie het College van bestuur adviseert om de inschrijving te beëindigen, kan het College van
bestuur besluiten tot beëindiging van de inschrijving van de betreffende student.
11 Restitutie
a) Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving (10b) door overlijden van degene die is ingeschreven
bestaat recht op restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur op verzoek van de
erfgenamen.
b) Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving (10c) op eigen verzoek van degene die is ingeschreven
bestaat recht op restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur indien sprake is van ernstige
ziekte van de student op grond waarvan degene die is ingeschreven gedwongen wordt te verzoeken
om zijn inschrijving te beëindigen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag van de Open
Universiteit.
c) Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving op de andere dan de in dit artikel genoemde gronden
bestaat geen recht op restitutie.
12 Aansprakelijkheid
NOH-I noch de Open Universiteit is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of
zaken waarvan NOH-I/de Open Universiteit zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van
grove schuld en/of opzet.
13 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen de inschrijving betreffend waarin deze voorwaarden niet, niet duidelijk of niet naar
billijkheid voorzien, kan door of namens het College van bestuur van de Open Universiteit een beslissing
worden genomen.
14 Bezwaar
De belanghebbende kan binnen zes weken tegen een, bij of krachtens deze voorwaarden genomen,
besluit genomen door of namens het College van bestuur bij het College van bestuur van de Open
Universiteit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en, zo mogelijk, een afschrift van
het besluit;
d) de gronden van het bezwaar;
e) een aanduiding van de beslissing die wordt gevraagd.
Bezwaren kunnen worden ingediend bij:
1-Loket Klachten en geschillen van de Open Universiteit
t.a.v. het College van bestuur
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
e-mail adres: 1-loketKlachtenengeschillen@ou.nl.
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Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht van
overeenkomstige toepassing. Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in de Regeling
behandeling bezwaren studenten Open Universiteit van toepassing.
15 Huisregels
De ingeschreven student is verplicht zich te houden aan de huisregels van de Open Universiteit en de
Hogeschool waar de student zijn opleiding volgt, gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
16 Auteursrechten
De leermaterialen die in het kader van de NOH-Informatica-opleiding zijn ontwikkeld en worden
gebruikt, worden beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding-gelijkDelen 3.0
Nederland licentie. Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten
onverlet, hetgeen inhoudt dat behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen niets uit
het (studie)materiaal, dat niet onder de Creative Commons Naamsvermelding-gelijkDelen 3.0 Nederland
licentie valt, mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Open Universiteit.
17 Slotbepalingen
Deze voorwaarden, welke kunnen worden aangehaald als ‘Inschrijvingsvoorwaarden NOH-I 2018/2019’,
treden in werking op 1 september 2018.
Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 18 april 2018

