Praktische informatie rond uitschrijving, doorstroming en inschrijving
Beëindigen inschrijving op het einde van het schooljaar
Vanuit de Studentenadministratie worden studenten tijdig geïnformeerd over wanneer hun inschrijving
beëindigd wordt. BOL-studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van hun
studiefinanciering en/of hun eventuele reisproduct bij DUO.
Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitschrijving hebben BOL-studenten geen recht meer op
studiefinanciering en/of een reisproduct.
Alle BOL-studenten hebben op 7 juni 2018 een bericht ontvangen op hun ROC Nijmegen mailadres om hen te
informeren over hun eigen verantwoordelijkheid richting DUO. Een nieuwsbericht met dezelfde strekking is
gepubliceerd op het dashboard voor studenten.

Uitschrijven/doorstromen einde schooljaar
- Uitschrijven met diploma:
Studenten die gediplomeerd worden, worden uitgeschreven op de datum dat door de DEC
vastgesteld wordt dat zij voor een diploma in aanmerking komen (Let op : dus niet de datum
van de diploma-uitreiking!). DUO controleert op basis van de uitschrijfdatum of studenten
tijdig hun rechten beëindigd hebben.
De vaststellingsdatum moet liggen voor de einddatum van de onderwijsovereenkomst en kan
nooit liggen na de diploma-uitreiking.
- Uitschrijven met diploma en doorstromen:
Studenten worden uitgeschreven op de vaststellingsdatum en opnieuw ingeschreven per 1
augustus 2018.
- Uitschrijven zonder diploma:
Studenten die ongediplomeerd onze instelling verlaten, krijgen een uitschrijfdatum gelijk aan
de laatste schooldag, voor dit jaar dus 6 juli 2018. In individuele gevallen is het mogelijk dat
er een andere datum gekozen gaat worden; deze moet wel uiterlijk 31 juli 2018 zijn.
- Herexamen studenten:
Studenten die na de vakantie nog een herexamen moeten doen en geen onderwijs meer
volgen, voldoen niet aan de klokurennorm. Zij worden uitgeschreven per 31 juli 2018 en
krijgen vanaf 1 augustus 2018 een verlenging als extraneus.
Er moet een doorlopende inschrijving zijn (ivm diplomaresultaat, jaarresultaat en VSV)
- Herexamenstudenten die doorstromen:
Studenten die na de vakantie nog herexamen moeten doen en al wel starten met de
vervolgopleiding, worden per 1 augustus 2018 voor hun huidige opleiding omgezet naar
extraneus. Per 1 augustus 2018 worden ze als student ingeschreven voor de
vervolgopleiding.
- Omzetten van KD naar kwalificatie:
Er moet een doorlopende inschrijving zijn. Studenten worden uitgeschreven per 31 juli 2018
en opnieuw ingeschreven per 1 augustus 2018.
- Switchen binnen het eigen onderwijsteam:
Er moet een doorlopende inschrijving zijn. Studenten worden uitgeschreven per 31 juli 2018
en opnieuw ingeschreven per 1 augustus 2018.
- Switchen naar een ander onderwijsteam:
Uitschrijfdatum is de datum die we via de eindejaarslijst door krijgen van het team.
Inschrijfdatum voor de nieuwe opleiding is 1 augustus 2018.
LET OP: Het bovenstaande is niet van toepassing op BBL-groepen die een startdatum op hun OWO
hebben van september van enig jaar.
Uitstellen van diplomering tot na de zomervakantie is niet wenselijk. Mochten er studenten (zowel
BOL als BBL ) tussen zitten die door willen stromen naar een opleiding bij een andere MBO-instelling

of het HBO, dan kunnen zij daar niet met de intakeprocedure meelopen, omdat ze niet over een
diploma beschikken. Graag binnen jullie onderwijsplanning er rekening mee houden, dat de DEC
tijdig vast kan stellen, zodat er voor de vakantie gediplomeerd kan worden.
Inschrijven voor schooljaar 2018-2019 :
Alle BOL-studenten die in de 1ste lesweek onderwijs volgen (27-08-2018 t/m 31-08-2018 ) hebben
recht op een inschrijving per 1 augustus 2018.
BOL-studenten hebben hiermee recht op het reisproduct en BOL-studenten > 18 jaar op stufi vanaf 1
augustus 2018.
Studenten die na de 1ste lesweek ingeschreven worden en onderwijs gaan volgen, krijgen een
inschrijving op de daadwerkelijke 1ste lesdag datum.
BOL-studenten hebben hiermee recht op het reisproduct en BOL studenten > 18 jaar op stufi vanaf de
eerste dag van de maand volgend op hun inschrijving.
(bij inschrijving op bijvoorbeeld 10 september gaat het stufirecht in per de maand oktober)
Overzicht :
Afgesproken data eindejaar en nieuwe schooljaar:
Studenten die stoppen met diploma zonder doorstroom
Studenten die stoppen met diploma en doorstromen
Studenten die stoppen zonder diploma
Studenten die van regulier naar extraneus gaan
Studenten die van regulier naar extraneus gaan en doorstromen
Studenten die van KD naar K gaan (bijv. van 23181 naar 25485)
Studenten die switchen BINNEN het eigen team
Studenten die switchen naar een ander onderwijsteam

Nieuwe BOL-studenten die de 1e lesweek aanwezig zijn
(27-08-2018 t/m 31-08-2018) matriculeren/inschrijven op 01-08-2018
Daarna de nieuwe studenten matriculeren op daadwerkelijke 1e lesdag datum.

DEC datum UIT
DEC datum UIT en 01-08-2018 IN
uiterlijk 06-07-2018 UIT
31-07-2018 UIT en 01-08-2018 IN
31-07-2018 UIT en 01-08-2018 IN
als extraneus en als student
31-07-2018 UIT en 01-08-2018 IN
31-07-2018 UIT en 01-08-2018 IN
datum die we doorkrijgen van het team
UIT en 01-08-2018 IN
01-08-2018 IN
Werkelijke 1e lesdag datum

