
Bij een eerste inschrijving dient u een kopie van uw paspoort of 
gemeentelijk identiteitsbewijs bij te sluiten.
Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor een of meer 
onderwijseenheden (hierna: cursussen) behorend tot een wo bachelor-
opleiding of een masteropleiding  staat open voor iedereen die de leef-
tijd van 18 jaren heeft bereikt – voor de masterprogrammering voldoet 
aan de gestelde toelatingseisen – en gebruik wenst te maken van de 
onderwijs- en examenvoorzieningen of voorzieningen van andere
aard van de Open Universiteit.

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. Deze regels zijn 
vastgelegd in deze Inschrijvingsvoorwaarden.. 

Hieronder volgt integraal de tekst van de inschrijvingsvoorwaarden voor 
de periode vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 voor 
de inschrijving voor cursussen behorende tot een wo bacheloropleiding 
of een wo masteropleiding. De hoogte van het collegegeld OU wordt 
jaarlijks per 1 september vastgesteld.

Met nadruk wordt u erop gewezen dat u van deze voorwaarden  
kennis dient te nemen voordat u het inschrijfformulier ondertekent.
Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Voor nadere informatie en een beschrijving van het onderwijs van de 
Open Universiteit wordt verwezen naar het Studentenstatuut van de 
Open Universiteit dat ter inzage ligt bij het secretariaat van de Studen- 
tenraad en alle studiecentra van de Open Universiteit.
Een exemplaar van het Studentenstatuut is op aanvraag kosteloos  
verkrijgbaar voor personen die zich inschrijven. De integrale tekst van 
het Studentenstatuut is verder beschikbaar op www.ou.nl.
 
Specifieke inschrijvingsvoorwaarden 2014-2015
 
1 Voorwaarde voor inschrijving
a De student dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
b Indien de eerste inschrijving plaatsvindt via www.ou.nl 

(conform artikel 2 sub a) én de student woonachtig is in Nederland 
zal identificatie van persoonsgegevens plaatsvinden via DigiD.

c Voor inschrijvingen anders dan genoemd in 1b dient de student 
een kopie van zijn/haar geldig paspoort of identiteitskaart (voor-  
en achterzijde) bij te voegen.

d De student dient, alvorens hij/zij zich kan inschrijven voor een  
cursus van een masteropleiding, aan de toelatingseisen te voldoen 
(zie ook artikel 17).

e Indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, kan aan de 
Open Universiteit geen onderwijs meer gevold worden.

2 Wijze van inschrijving cursussen: drie mogelijkheden
a Via internet www.ou.nl
b Via het ‘inschrijfformulier cursussen’
c Via het individuele online studiepad.

3 Ingangseisen
In de Onderwijs- en examenregeling kunnen nadere regels worden 
gesteld omtrent de volgorde waarin voor cursussen binnen een  
opleiding kan worden ingeschreven en omtrent inhoudelijke ingangs-
eisen op cursus- en opleidingsniveau. 

4 Ingangsdatum en inschrijfduur
a De inschrijving gaat in op de datum waarop deze is verwerkt en 

geëffectueerd. De student ontvangt daarvan bericht via een bewijs 
van inschrijving.

b De inschrijfduur bedraagt voor elke cursus waarvoor een student 
staat ingeschreven 12 maanden; de einddatum staat vermeld op 
het bewijs van inschrijving.

c Studenten die met hun eindscriptie van de master bezig zijn en 
er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden, krijgen 
op verzoek aansluitend eenmalig acht maanden extra inschrijf-
duur, waardoor de inschrijfduur voor de eindscriptie 20 maanden 
bedraagt.

5 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, het gebruik van studiecentrumfaciliteiten, het recht
op ontvangst van het studiemateriaal, op de voor een student beschik- 
baar gestelde begeleiding alsmede het actieve en passieve kiesrecht
ten behoeve van de Studentenraad van de Open Universiteit.

a  Begeleiding: de student ontvangt de bij de cursus behorende 
 persoonlijke begeleiding
b Tentaminering: uit inschrijving volgt het recht om ten hoogste 

driemaal deel te nemen aan tentamens voor de cursus waarvoor 
is ingeschreven. De momenten waarop een tentamen kan worden 
afgelegd worden tijdig bekend gemaakt op een wijze dat alle  
studenten die het betreft daarvan kennis kunnen nemen.

6 Collegegeld OU en overige kosten
Een student betaalt voor een of meer cursussen waarvoor hij/zij is/
wordt ingeschreven het collegegeld OU ex art. 7.45b WHW, lid 1 of  
het instellingscollegegeld OU ex art. 7.45b WHW, lid 2. Dit is afhankelijk  
van de nationaliteit, studieverleden en de keuze voor bachelor- en/of 
mastercursussen.
NB. Omwille van eenvoud en duidelijkheid en vanwege de vergelijk- 
baarheid met andere universiteiten gebruiken we hierna de termen
zoals die door de andere universiteiten worden gehanteerd, te weten 
wettelijk en instellingscollegegeld. Wanneer we spreken van ‘wettelijk 
collegegeld’ verstaan we daaronder voor de OU: het collegegeld OU
ex art. 7.45b WHW, lid 1. Wanneer we de term ‘instellingscollegegeld’ 
hanteren verstaan wij daaronder voor de OU: het (instellings)college- 
geld OU ex art. 7.45b WHW, lid 2.
a Wettelijk collegegeld betaalt een student die:
 1. de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit bezit, of, een 

van de volgende nationaliteiten: Belgische, Britse, Bulgaarse, 
Cyprische, Deense, Duitse, Estse, 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,

 2. bij inschrijving voor een bachelorcursus niet eerder een bachelor-
graad heeft behaald,

 of,
 bij inschrijving voor een mastercursus niet eerder een master-
 graad 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 alle twee de 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.

b Het wettelijk collegegeld bedraagt € 53,18 per EC.
c Het instellingscollegegeld voor de bachelorprogrammering 
 bedraagt € 76,71 per EC.
d Het instellingscollegegeld voor de masterprogrammering bedraagt 
 € 88,71 per EC.
e De kosten voor het studiemateriaal bedragen € 11,16 EC.
f De inschrijving voor de cursus en de levering van het studie- 
 materiaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
g Bij betaling in 6 of 12 termijnen wordt eenmalig een bedrag van  
 € 22,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
h Bij een aantal (niet verplichte) cursussen kan sprake zijn van een  

afwijkende vergoeding, bijvoorbeeld in verband met een bijzondere 
begeleidingsvorm of practicumbijeenkomsten. Deze vergoeding 
wordt bij de betreffende cursus vermeld.

7 Betaling
Betaling van het verschuldigde collegegeld OU kan op de volgende 
wijze plaatsvinden:
a ineens, met gebruikmaking van de daarvoor beschikbaar gestelde 

acceptgiro;
b in 1, 2, 6 of 12 termijnen via het verlenen van een machtiging.

Indien bij (termijn)betaling enige financiële verplichting op grond 
van deze voorwaarden niet of niet op tijd wordt voldaan dan wordt 
de openstaande 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.

8 Vervallen tentamenmogelijkheid
Indien een tentamen voor een cursus met goed gevolg is afgelegd, dat 
wil zeggen het cijfer zes of hoger is behaald, vervalt het recht om voor 
de cursus tentamen af te leggen.
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9 Beëindiging inschrijving
De inschrijving eindigt:
a door het verstrijken van de inschrijvingsduur;
b door het overlijden van degene die is ingeschreven;
c op (schriftelijk) eigen verzoek van degene die is ingeschreven;
d indien aan de ingeschrevene kan worden toegerekend dat nako- 

ming 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;

e indien de Commissie voor de examens 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;

f indien de cursus met goed gevolg is afgesloten.

10 Restitutie
a Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving (9b) door over-

lijden 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 op (9c) 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, hier-
boven onder 9 genoemde gronden bestaat geen recht op restitutie.

11 Aansprakelijkheid
De Open Universiteit is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door personen en/of zaken waarvan 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.

12 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 een beslissing worden genomen.

13 Bezwaar
De belanghebbende kan binnen zes weken tegen een, bij of krachtens 
deze voorwaarden door of namens het College van bestuur genomen, 
besluit bij het College van bestuur 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. Op de 

behandeling van het bezwaarschrift zijn het bepaalde in de 
Algemene wet bestuursrecht en de Regeling behandeling  
bezwaren studenten Open Universiteit van toepassing.

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-mailadres: 1-loketKlachtenengeschillen@ou.nl.

14 Huisregels
De ingeschreven student is verplicht zich te houden aan de huisregels 
van de Open Universiteit, zoals omschreven in de regeling Huis-/
gedragsregels Studenten Open Universiteit gebaseerd op de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

15 Auteursrechten
Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen
mag niets uit het (studie)materiaal van de Open Universiteit worden 
verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautoma- 
tiseerd 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.

16 Slotbepalingen
a Deze voorwaarden, welke kunnen worden aangehaald als 

‘Inschrijvingsvoorwaarden bachelorprogrammering en master-
programmering per 1 september 2014’, treden in werking op 
1 september 2014.

b Deze inschrijvingsvoorwaarden kunnen tussentijds worden aan- 
gepast indien dit noodzakelijk is op grond van wet- en regel- 
geving of bijzondere omstandigheden. Indien van deze mogelijk-
heid gebruik wordt gemaakt wordt dit via de officiële kanalen 
bekend gemaakt.

c Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 29 april 2014, 
gehoord het advies van de Studentenraad d.d. 16 april 2014.

17 Overgangsrecht
Voor studenten die per 1 september 2014 inschrijven voor een master-
cursus geldt de zgn. ‘harde knip’. Studenten die op 31 augustus 2014 
staan ingeschreven voor een mastercursus en geen toelatingsbeschik-
king hebben, kunnen zich ook na 1 september 2014 inschrijven voor 
een cursus uit de huidige masterprogrammering. Uiterlijk bij inschrij-
ving voor de scriptie dienen deze studenten aan de gestelde toelatings-
eisen te voldoen.


