Hoe wordt de hoogte van het
collegegeld bepaald?

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij Windesheim, betaal je jaarlijks collegegeld.
In de meeste gevallen is dat het wettelijk vastgestelde collegegeld. Voor het studiejaar 20182019 is dat € 2.060,-. In sommige gevallen geldt dat je instellingscollegegeld moet betalen.
Bijvoorbeeld wanneer je een tweede associate degree-, bachelor- of masteropleiding volgt of
als je uit een niet- EER-land komt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Hoogte instellingscollegegeld
Het College van Bestuur van Windesheim stelt jaarlijks de hoogte van het
instellingscollegegeld vast. Voor studenten die volgens de wet instellingscollegegeld moeten
betalen, ontvangt Windesheim geen rijksbijdrage. Uitgangspunt voor de hoogte van het
instellingscollegegeld is het wettelijk collegegeld van € 2.060,-. verhoogd met de rijksbijdrage
die de hogeschool in dit geval niet ontvangt. Om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te
houden, streeft Windesheim naar zo laag mogelijke tarieven. Voor voltijdse opleidingen
bedraagt het instellingscollegegeld € 7.500, maar studenten die na hun voltooide opleiding
een tweede opleiding starten, betalen € 6.500,-. Voor deeltijdse en duale opleidingen
bedraagt het collegegeld € 6.500,-. Voor enkele opleidingen gelden afwijkende (lagere)
tarieven.
Benieuwd welk bedrag voor jou van toepassing is? Maak dan gebruik van onze
collegegeldmeter.
Examengeld
Het is ook mogelijk om je in te schrijven als extraneus. Je volgt dan geen lessen en krijgt
geen begeleiding, maar legt alleen tentamens en examens af en betaalt daarom alleen
examengeld. Om je in te schrijven als extraneus, moet je wel voldoen aan de
vooropleidingseisen van de opleiding. De hoogte van het examengeld voor het studiejaar
2018-2019 is € 1.100,-.
Meer informatie
Voor vragen over het examengeld en het instellingscollegegeld kun je terecht bij de
Studentenadministratie.
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