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Inleiding
Jaarlijks melden zich honderden nieuwe studenten aan voor een studie aan de Anton de
Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Om toegang te krijgen tot een bepaalde
opleiding dient voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld voor wat betreft
de vooropleiding.
Deze inschrijvingsvoorwaarden kunnen van algemene aard zijn en dus voor alle
studierichtingen van toepassing zijn of van bijzondere aard en slechts voor één of enkele
studierichtingen gelden. In dit document zal ingegaan worden op de
toelatingsvoorwaarden voor de Bacheloropleidingen van de AdeKUS en de
toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen via het Universitair Schakeljaar.
In een separaat document zullen de toelatingsvoorwaarden van de Masteropleidingen
worden behandeld.
Algemene voorwaarden
Voor de toelating tot de AdeKUS zijn de algemene voorwaarden:
-

In het bezit zijn van een diploma van het V.W.O. of een daaraan gelijkgesteld
diploma
In het bezit zijn van het certificaat van het Schakeljaar
In het bezit zijn van de Colloquium Doctumverklaring (CD-verklaring). Het
slagingsbewijs van de CD-toets is één jaar na afgifte geldig.

Bijzondere voorwaarden:
Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de studierichting en kunnen daarom dan ook per
studierichting verschillen. Verderop in dit stuk wordt hier nader op ingegaan.
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Hoofdstuk 1.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen (FMijW)
In dit hoofdstuk zijn de toelatingsvoorwaarden voor inschrijving aan de AdeKUS
opgenomen per studierichting. Het betreft in deze de specifieke toelatingsvoorwaarden.
Public Administration:
-

VWO diploma.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.

Economie:
-

VWO diploma met Economie I, Economie II, Wiskunde I of Wiskunde Q.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.

Sociologie:
-

VWO met Wiskunde I of Q.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.

Agogische Wetenschappen en onderwijs:
-

VWO diploma.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.

Bedrijfskunde:
-

N.B.

VWO diploma met Economie I, Economie II en Wiskunde I of Wiskunde Q,
waarbij elk cijfer minimaal een 6 moet zijn.
Schakeljaarcertificaat met minimaal een 6 voor Economie 1, Economie 2,
Wiskunde Q.
Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de
studie beperkt is). De selectie-/ lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking
die jaarlijks op verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
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Psychologie:
N.B.

VWO diploma of daaraan gelijkgesteld, met de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde 1 of Wiskunde Q en een totaal van minimaal 18 (achttien) punten,
waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn;
Selectie geschiedt op basis van het eindexamenresultaat en een motivatiebrief.
Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de
studie beperkt is). De selectie-/ lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking
die jaarlijks op verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
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Hoofdstuk 2.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der Technologische
Wetenschappen (FTeW)
In dit hoofdstuk zijn de toelatingsvoorwaarden, noodzakelijk voor het recht op inschrijving,
opgenomen per studierichting. Het betreft in deze de specifieke toelatingsvoorwaarden:
Voor alle studies geldt:
-

VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde,
Schakeljaar (technische richting) succesvol hebben afgerond;
Colloquium Doctum verklaring

Het voorgaande is van toepassing op de studierichtingen:
Agrarische Productie;
Elektrotechniek;
Geowetenschappen;
Infrastructuur;
Milieuwetenschappen;
Werktuigbouwkunde.
N.B. STUDENTEN MET EEN Q-PAKKET WORDEN NIET TOEGELATEN.
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Hoofdstuk 3.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
(FMeW)
In dit hoofdstuk zijn de toelatingsvoorwaarden opgenomen per studierichting. Het betreft
in deze de specifieke toelatingsvoorwaarden.
Voor zowel de studie Geneeskunde als voor de studie Fysiotherapie geldt:
-

N.B.

VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en minimaal
24 punten, hebben behaald voor deze vier vakken en waarbij de individuele
cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Schakeljaar (medische richting) succesvol hebben afgerond en minimaal 24
punten hebben behaald voor deze vier vakken en waarbij de individuele cijfers
niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Voor beide studierichtingen bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de
studie beperkt is). De selectie-/ lotingsprocedure en het maximaal aantal studenten
dat toegelaten zal worden is vastgelegd in een beschikking die jaarlijks op verzoek
van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur.
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Hoofdstuk 4.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der Humaniora (FdHUM)
Nederlands:
-

VWO diploma.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.

Geschiedenis:
-

VWO diploma.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring
Licentiaatsdiploma.

NB:
Voor het inschrijfjaar 2019-2020 vinden er géén nieuwe inschrijvingen plaats.
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Hoofdstuk 5.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der Wis- en Natuurkundige
Wetenschappen (FWNW)
Wiskunde:
-

-

VWO diploma met voor de vakken Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van
minimaal 13 (dertien) punten en voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes).
VWO diploma met voor de vakken Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van
minimaal 13 (dertien) punten waarbij voor wiskunde minimaal een 7 (zeven) en
voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
Certificaat van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
met voor de vakken Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13
(dertien) punten en voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes).
Certificaat van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
met voor de vakken Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13
(dertien) punten waarbij voor Wiskunde minimaal een 7 (zeven) en voor
Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
MO-A diploma wiskunde waarbij de som van het gemiddelde van de vakken
Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken
Meetkunde 1, Meetkunde 2, Meetkunde 3 minimaal 13 (dertien) punten
bedraagt.

N.B. Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de studie
beperkt is). De selectie -/lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking die jaarlijks
op verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur.
Scheikunde:
-

VWO diploma met minimaal een 6 (zes) voor de vakken Scheikunde, Wiskunde 1
en Natuurkunde.
Certificaat van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
met minimaal een 6 (zes) voor de vakken Scheikunde, Wiskunde 1 en
Natuurkunde.

N.B. Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de studie
beperkt is). De selectie -/lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking die jaarlijks
op verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur.
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Natuurkunde:
-

VWO diploma met minimaal een 6 (zes) behaald voor de vakken Natuurkunde en
Wiskunde.
MO-A diploma Natuurkunde met voor:
Alle Wiskundevakken minimaal een 6 (zes) voor en
Alle Natuurkundevakken minimaal een 6 (zes) en het gemiddelde van deze
vakken minimaal een 7 (zeven) is.

N.B. Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de studie
beperkt is). De selectie - /lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking die jaarlijks
op verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur.
Biologie:
-

VWO diploma met minimaal een 6 (zes) behaald voor de vakken Biologie,
Wiskunde I, Scheikunde en Natuurkunde.

N.B. Voor de studierichting bestaat er een Numerus Fixus (bijzondere
toelatingsvoorwaarde waarbij het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de studie
beperkt is). De selectie -/lotingsprocedure is vastgelegd in een beschikking die jaarlijks op
verzoek van de AdeKUS wordt uitgevaardigd door de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur.
Voor het inschrijfjaar 2019-2020 vinden er géén nieuwe inschrijvingen plaats.
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Hoofdstuk 6.
Toelatingsvoorwaarden voor studies aan de Faculteit der Juridische
Wetenschappen (FJW)
Rechten:
-

VWO diploma met Economie I of Wiskunde 1 of Q.
Schakeljaar met relevant vakkenpakket succesvol hebben afgerond.
Colloquium Doctum verklaring.
Licentiaatsdiploma.
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Hoofdstuk 7.
Toelating tot het Universitair Schakeljaar
In dit hoofdstuk zijn de toelatingsvoorwaarden opgenomen voor toelating tot het
Universitair Schakeljaar. In geval van deficiënties dient het Schakeljaar succesvol afgerond
te worden, vooruitlopend op het volgen van een studie aan de AdeKUS. Het betreft in deze
de algemene toelatingsvoorwaarden en die zijn:
-

Een HAVO- of NATIN-diploma:

-

Een S.P.I of C.P.I.-diploma (BVF);

-

Leerlingen die de algemeen vormende fase (AVF) van het S.P.I. of C.P.I. met goed
gevolg hebben doorlopen en die Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak
hebben;

-

Een IMEAO oude stijl Administratief –Economisch (AE), Statistiek (ST) en
Secretariële stream(SE); IMEAO nieuwe stijl – niveau 4 of M.H.S.-diploma.

-

Leerlingen met diploma’s die aan bovengenoemde zijn gelijkgesteld.
(Geëvalueerd door het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten).

De toelatingsvoorwaarden Universitair Schakeljaar voor een toekomstige studie aan
de FMijW per studierichting:
1. Public Administration:
HAVO.
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
MHS C of MHS D.
IMEAO (oude stijl) AE of CE of ST of SE stream.
IMEAO (nieuwe stijl) NIVEAU 4.
NATIN.

2. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde:
HAVO.
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
IMEAO (oude stijl) AE of CE of ST of SE stream.
IMEAO (nieuwe stijl) NIVEAU 4.
MHS C of MHS D.
NATIN.
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3. Sociologie:
HAVO met Wiskunde.
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
IMEAO (oude stijl) AE of CE of ST. stream.
IMEAO (nieuwe stijl) Niveau 4.
MHS C met als afstudeerrichting Economie.
4. Economie:
HAVO met Economie I, Economie II en Wiskunde (tenminste 2 van de 3 vakken).
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
IMEAO (oude stijl) AE of CE of ST. stream.
IMEAO (nieuwe stijl) MBO Economie Niveau 4.
MHS C met als afstudeerrichting Economie.
5. Bedrijfskunde:
HAVO met Economie I, Economie II en Wiskunde (tenminste 2 van de 3 vakken).
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
IMEAO (oude stijl) A-E of CE of Statistiek.
IMEAO (nieuwe stijl) MBO Economie Niveau 4.
MHS C met als afstudeerrichting Economie

Toelatingsvoorwaarden Universitair Schakeljaar voor een toekomstige studie aan de
FTeW:
Voor de studierichtingen: Agrarische Productie, Electrotechniek,
Geowetenschappen, Infrastructuur, Milieuwetenschappen en Werktuigbouwkunde
geldt als eis:
-

HAVO met Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.
NATIN.
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Toelatingsvoorwaarden Universitair Schakeljaar voor een toekomstige studie aan de
FMeW:
Voor zowel Geneeskunde als voor Fysiotherapie geldt:
- HAVO met Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde en Biologie;
- NATIN (Medisch of Chemisch Analist).

De toelatingsvoorwaarden Universitair Schakeljaar voor een toekomstige studie aan
de FdHUM per studierichting:
Voor zowel Nederlands als voor Geschiedenis geldt:
HAVO.
BVF.
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak.
IMEAO AE of ST of SE stream.
NATIN

De toelatingsvoorwaarden Universitair Schakeljaar voor een toekomstige studie aan
de FJW:
Rechten:
HAVO met Economie I of Wiskunde;
BVF
AVF met Wiskunde of Handelswetenschappen als keuzevak;
IMEAO AE of CE of ST. stream.
MHS C met als afstudeerrichting Economie

Let wel:
V.W.O.-geslaagden met een deficiënt pakket mogen slechts in 1 (één) of 2 (twee) vakken
applicatiecursussen volgen met de volgende beperking:
-

“P en Q” geslaagden kunnen alleen een studie volgen aan de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen.
“S” geslaagden kunnen eventueel voor verdere studie naar de Faculteit der
Technologische- of de Faculteit der Medische Wetenschappen.
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Hoofdstuk 8
De inschrijving en daaraan verwante zaken
Zoals reeds in de andere hoofdstukken naar voren is gekomen dient een ieder die wenst
deel te nemen aan één van de opleidingen aan de ADEKUS, ingeschreven te staan. Voordat
een toekomstige student ingeschreven wordt, dient aan de toelatingsvoorwaarden te zijn
voldaan.
Ingeschreven staan is ook van belang bij het beëindigen van de studie, want om
daadwerkelijk te kunnen afstuderen en daarna een bul te kunnen ontvangen geldt de
voorwaarde van ingeschreven te moeten staan ten tijde van beide activiteiten.
De volgende inschrijvingsbescheiden/voorwaarden zijn nodig:
Inschrijfformulier/controleformulier
Bij elke inschrijving dient er een inschrijfformulier volledig te worden ingevuld. De
Studentenadministratie dient een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op
de dag van inschrijving te hebben ontvangen.
Tezamen met het ingevulde inschrijfformulier dienen alle toekomstige studenten de
volgende bescheiden te overleggen:
1. Originelen van diploma’s en cijferlijst (-en) plus twee kopieën van elk (alle fotokopieën
moeten vooraf gewaarmerkt worden door de Onderwijsinstelling die het diploma en
de cijferlijst heeft afgegeven);
2. Een geboorteakte + 1 kopie ervan;
3. Een nationaliteitsverklaring;
4. Drie (3) recente pasfoto’s, afmeting: 2,4 x 3 cm;
5. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar te storten op één van de rekeningen van
de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de
Hakrinbank: 547.0129: S.P.S.B.: 107.090.810:D.S.B.: 42.84.712
6. Identiteitsbewijs (I.D.- kaart);
7. Goed schrijvende pen.
Voor geslaagden van het Schakeljaar en van degenen die de Colloquium Doctum
Toets hebben gehaald geldt in tegenstelling tot de diploma’s en cijferlijsten die hiervoor
genoemde bescheiden:
-Certificaat Schakeljaar
- Colloquium Doctum Verklaring
De overige eerdergenoemde te overleggen bescheiden blijven ongewijzigd van kracht.
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Ten overvloede:
Gewaarmerkte kopieën
Gewaarmerkte kopieën van diploma’s en cijferlijsten. Het waarmerken dient te geschieden
bij de instelling waar het diploma behaald is. Daarbij moeten zowel het originele diploma
en cijferlijst als kopieën daarvan worden overgelegd.
Betaling van het inschrijfgeld
De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door het Bestuur van de Universiteit
vastgesteld. Het betalen van het inschrijfgeld gebeurt door middel van het storten van het
inschrijfgeld op één van de opgegeven bankrekeningen van de AdeKUS. Bij de inschrijving
dient afgegeven te worden een stortingsbewijs waaruit kan worden opgemaakt dat het
inschrijfbedrag is gestort.
Restitutie
De hoofdregel is dat van het eenmaal gestorte inschrijfgeld in principe geen restitutie
plaatsvindt. Slechts in die gevallen, opgenomen in de Inschrijvingsregeling AdeKUS voor
bachelor-en masteropleidingen 2018-2019 en het Restitutiereglement, kan bij uitzondering
van de hoofdregel afgeweken worden.
Persoonsverificatie
Om ingeschreven te kunnen worden, dienen de persoonsgegevens van de toekomstige
student vooraf gecontroleerd te (kunnen) worden. Ook de verblijfsstatus, in geval de
toekomstige student over een buitenlandse nationaliteit beschikt dient te worden getoetst.


Controle van de persoonsgegevens kan blijken uit een uittreksel uit het
bevolkingsregister of een geboorteakte en een nationaliteitsverklaring.



Verblijfsstatus wordt aangetoond via overlegging van: een nationaliteitsverklaring
en in geval van een student met een buitenlandse nationaliteit dient een geldige
verblijfsvergunning te worden getoond en een kopie daarvan evenals een kopie van
het paspoort dient te worden afgegeven.

Toelatingsbeschikking
Voor studenten met een andere nationaliteit is voor toelating tot de studierichtingen met
een Numerus Fixus ontheffing van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
(dispensatiebeschikking) nodig.
Buitenlands diploma
Wanneer een toekomstige student een buitenlands diploma heeft, dient deze geëvalueerd
te worden door het Bureau Onderwijs en Studietoelage (B.O.S.) van het Ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een student met een buitenlands diploma wordt pas
toegelaten nadat het Bestuur van de Universiteit heeft verklaard dat zij het advies van
B.O.S. overnemen.
N.B.
Het Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten brengt dan advies uit. De AdeKUS kan dat
advies wel of niet opvolgen. Doorgaans wordt het advies opgevolgd, maar in bepaalde
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uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden door het Bestuur van de
Universiteit.
Aanvullend op het advies inzake het evalueren van het buitenlandse diploma, is het
wenselijk om ook over een waardering daarvan te kunnen beschikken. Voor zover bekend
biedt het onderwijssysteem van Suriname die mogelijkheid niet.
Belangrijk is wel om bij het BOS te overleggen:
Een gewaarmerkte kopie van je buitenlandse diploma/ cijferlijst, tevens dient
origineel getoond te worden;
Een beëdigde vertaling van je buitenlandse diploma (indien de taal op het diploma
geen Nederlands of Engels betreft).
Taaltoets
Indien de toekomstige student een Nederlandstalige bacheloropleiding wenst te volgen
maar door hem/haar geen diploma kan worden overgelegd waaruit blijkt dat in het
Nederlands onderwijs is gevolgd, kan de aanvullende eis worden gesteld van het afleggen
van een toets waarin de mate van beheersing van de Nederlandse zal worden nagegaan
Colloquium Doctum: CD (toelatingsonderzoek 25+)
Als niet aan de regulier gestelde toelatingsvoorwaarden voldaan wordt en de toekomstige
student vóór 1 juli de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, dan kan die in aanmerking komen
voor het toelatingsonderzoek CD. In dit onderzoek wordt nagegaan of alsnog toelating
mogelijk is met de studie/werk-achtergrond. De periode waarin het CD toelatingsexamen
wordt afgenomen wordt in een advertentie in de dagbladen aangegeven. Informatie
hierover is in te winnen bij het Bureau Studentenzaken.
Doorgaans vindt de aanmelding voor de toets in de maand april /mei plaats. Er dient een
jaarlijks vast te stellen bedrag aan inschrijfgeld betaald te worden om deel te kunnen
nemen aan deze toelatingstoets die bestaat uit een mondeling en een schriftelijk deel.
Indien de kandidaat de mondelinge toets met goed gevolg heeft doorstaan dan kan die
overgaan tot het schriftelijk gedeelte dat uit vragen die opleiding specifiek en deels
algemeen vormend van aard zijn zoals de Engelse en de Nederlandse taal.
Afhankelijk van de overige reeds behaalde certificaten en andere werkervaring van een
toekomstige student kan door de CD-commissie, afgezien worden van het schriftelijke deel
en krijgt de toekomstige student slechts op basis van een mondelinge toets van de CD
commissie het bewijs van voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden om zodoende
toegelaten te kunnen worden tot een bepaalde opleiding.
Selectieprocedures
Voor sommige opleidingen worden naast de standaard vooropleidingseisen specifieke
aanvullende eisen gesteld, zoals de Numerus Fixus.
De Numerus Fixus
Dit geldt voor 8 (acht) opleidingen, waarvan 2 (twee) van de Faculteit der Medische
Wetenschappen (Geneeskunde en Fysiotherapie), (2) twee bij de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen (Bedrijfskunde en Psychologie) en 4 (vier) bij de Faculteit der
Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde)
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De Numerus Fixus houdt in dat er slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten
per collegejaar. De basis voor de Numerus Fixus vormt de jaarlijkse beschikking die
afkomstig is van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Let wel:
Voor de aan de Numerus Fixus onderhevige opleidingen geldt een (voor)
aanmeldingsperiode. Deze wordt jaarlijks bepaald door Bureau Studentenzaken en tijdig
bekendgemaakt gemaakt in diverse dagbladen. Doorgaans is de aanmeldperiode eind juli/
begin augustus en duurt minimaal twee weken, e.e.a. conform de beschikking van de
Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Op de selectie dag wordt een
toelatingsbewijs verstrekt aan degenen die zijn geselecteerd of ingeloot waarmee
vervolgens onder overlegging hiervan kan worden overgegaan tot het inschrijven op de
daarvoor gereserveerde dagen.
Na verkrijging van het toelatingsbewijs kan degene zich pas definitief inschrijven voor de
studierichting waarop Numerus Fixus procedure van toepassing is.
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Hoofdstuk 9
Overige bepalingen:
Te late inschrijving en boete bij te late inschrijving
-

In geval van te late inschrijving en dat is dan inschrijving buiten de door Bureau
Studentenzaken gestelde inschrijvingsperiode worden administratiekosten in
rekening gebracht en variëren naar gelang de periode van te laat inschrijven.
Registratie tbv (her) inschrijving

-

Voor degenen die van te voren schriftelijk hebben aangegeven dat zij vanwege
(dringende) onoverkomelijke redenen verhinderd zouden zijn zich (her) in te
schrijven gedurende de reguliere inschrijvingsperiode geldt vrijstelling van de
boete.
Her inschrijving

-

De her inschrijving van studenten is verplicht. Indien iemand zich niet her
inschrijft zal hij van rechtswege in het collegejaar per 31 januari van rechtswege
worden afgeschreven.
Inschrijvingsperiode

-

De inschrijvingsperiode wordt jaarlijks door Bureau Studentenzaken vastgesteld
en ruim van te voren bekendgemaakt in de daarvoor bestemde dagbladen, op de
website (www.uvs.edu) en de Facebook pagina . Doorgaans is de inschrijving in
de laatste week in Augustus en de eerste twee weken van de maand september,
maar het kan met een of twee dagen ervoor of erna verschillen. In de advertentie
over de inschrijving wordt per studierichting aangegeven wanneer er door de
nieuwe studenten kan worden ingeschreven en door de huidige studenten kan
worden her ingeschreven.

Strafbepalingen wanneer iemand zonder te zijn ingeschreven deelneemt aan het
onderwijs
-

Het volgen van colleges zonder geldige inschrijving is niet toegestaan. Indien
iemand deelneemt aan de colleges, tentamens, practica etc. zonder geldige
inschrijving dan zal voor die persoon onverminderd het bepaalde in artikel 15“Schadevergoeding ” van het inschrijfreglement AdeKUS 2018/19 van
toepassing zijn.

-

In alle gevallen van vervalste diploma’s of vervalste legitimatie bij de (her)
inschrijving zal die inschrijving die verkregen is onder valse voorwendselen dan
wel met vervalste bescheiden nietig (van rechtswege ongeldig) zijn. Een
ongeldigverklaring is in deze niet nodig. Tevens wordt in alle gevallen de zaak
overgedragen aan justitie.
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