Bij besluit van 11 juli 2018 heeft het college van bestuur artikel 9 van de
Inschrijfregeling 2018-2019 gewijzigd vastgesteld.
De wijzigingen zien op:
- het toevoegen van het eerste lid, onder e;
- het wijzigen van het vierde lid, onder b.
De overige leden van het artikel blijven ongewijzigd.
De studentenraad heeft op 1 juni 2018 positief geadviseerd ten aanzien van deze
wijziging.
----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9. Procedure tussentijdse inschrijving
1.
Indien een student zich niet op de in artikel 8, eerste tot en met vierde lid,
voorgeschreven wijze voor een opleiding heeft aangemeld via Studielink, of niet
heeft voldaan aan artikel 8, vijfde of zesde lid, dan is een inschrijving met ingang
van 1 september 2018 dan wel 1 februari 2019 niet mogelijk.
2.
Een tussentijdse inschrijving wordt louter toegestaan, indien de student in het
voorgaande studiejaar ingeschreven heeft gestaan, en:
a.
de student kan aantonen dat wegens een van de volgende oorzaken de
opleiding niet per 1 september kon worden voortgezet:
i. ziekte of ongeval van betrokkene,
ii. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,
iii. zwangerschap van betrokkene,
iv. bijzondere familieomstandigheden, of
v. omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld van de student, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening dienen te komen, maar die leiden tot onevenredige
benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard, of
b.
de student kan aantonen dat hij nog datzelfde studiejaar zijn afsluitend
examen van de opleiding met goed gevolg kan afronden, of
c.
dit de uitkomst is van een door de student gevolgde
rechtsbeschermingsprocedure, of
d.
de student op grond van artikel 25 is uitgeschreven, maar hij op grond
van artikel 25a alsnog op genoegzame wijze heeft voldaan aan zijn
(betalings)verplichtingen, en het een tussentijdse inschrijving betreft in
hetzelfde studiejaar als de in dit onderdeel bedoelde uitschrijving.
e.
de student kan aantonen dat hij onbedoeld niet tijdig aan de administratieve
verplichtingen op grond van artikel 8c heeft voldaan. Een tussentijdse
inschrijving met ingang van 1 oktober, 1 november of 1 december wordt in
beginsel eenmalig in de studieloopbaan bij Hogeschool Leiden toegestaan.
4.
a.
De student dient een gemotiveerd verzoek tot tussentijdse inschrijving in
bij de afdeling Studentinschrijving, waarbij tevens de machtiging tot
betaling collegegeld wordt overgelegd. Ook dient een studieplan te worden
toegevoegd. Vervolgens vraagt de afdeling Studentinschrijving de
onderwijsmanager een gemotiveerd advies of de tussentijdse inschrijving
ingepast kan worden in het onderwijsprogramma.
b.
Ingeval er sprake is van een verzoek op grond van artikel 9, tweede lid,
onderdelen a of d dan, vraagt de afdeling Studentinschrijving advies aan
de Studentendecaan. Bij het Studentendecanaat dient een bewijs van de
oorzaak /omstandigheid getoond te worden.
(…)
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