Collegegeld besluit 2020-2021
Catergorie

Criteria student

Opleiding

Bedrag 2020-2021

1

De student die voldoet aan de criteria A en C of D, dan wel aan B en C Alle voltijdse, deeltijdse en duale
Wettelijk Collegegeld:
of D:
opleidingen (bacheloropleidingen, Ad- € 2.143,opleidingen en masteropleidingen)

A. De student bezit de EER-nationaliteit, de Surinaamse nationaliteit of
de Zwitserse nationaliteit.
B. De student bezit niet de EER-nationaliteit maar beschikt over een
verblijfsvergunning voor langdurig verblijf binnen de EU.
C. De student heeft nog geen bachelor-of mastergraad behaald.
D. De student heeft al een graad behaald maar schrijft zich in voor een
eerste bacheloropleiding op het gebied van onderwijs of
gezondheidszorg (PABO, één van de bachelor-lerarenopleidingen, de
opleiding tot verpleegkundige, de opleiding logopedie, de
bacheloropleiding Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie of
de opleiding Toegepaste gerontologie).2
E. Studenten die een tweede opleiding gestart zijn tijdens een eerste
opleiding en deze onafgebroken volgen (zogenaamde tweede
inschrijving).3

Bij E: Studenten hebben bij een
ononderbroken inschrijving voor deze
tweede inschrijvingsopleiding recht op
het voor het betreffende collegejaar
vastgestelde wettelijk collegegeld (ook
als op enig moment een graad in de
eerste inschrijvingsopleiding wordt
behaald).

1A

€ 1.071
Deeltijdse, voltijdse en duale studenten die na inschrijving in het
studiejaar 2019-2020 voor het eerst beginnen aan een Associate
degreeopleiding of een bacheloropleiding bij een bekostigde instelling.

2

€ 1.071

Deeltijdse, voltijdse en duale studenten die na inschrijving in het
studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een
lerarenopleiding bij een bekostigde instelling en die voor het
studiejaar 2019-2020 opnieuw voor deze lerarenopleiding zijn
ingeschreven.
Deelname experimenten Vraagfinanciering en Flexstuderen
A. Studenten die een opleiding volgen die in het experiment
flexibilisering deeltijdse en duale opleidingen.
B. Studenten die deelnemen aan het experiment flexstuderen.

Instellingscollegegeld
A. Dit betreft Technische
bedrijfskunde. De student betaalt per
half studiejaar.

A. € 2.500 per module
van 30EC

B. De directeur Support stelt vast welke
studenten aan de pilot flexstuderen
deelnemen. De aangewezen student
betaalt per studiepunt met een
minimum van één studiepunt per
semester.

B. € 41,047 per
studiepunt met een
minimum van
€
41,047 per semester

1 Onder EER-nationaliteit vallen ook sommige uitbreidingen zoals partners etc., zoals in de wettelijke regelingen aangegeven.
2 Op grond van het ‘Besluit van 6 juni 2017 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een verbeterde regeling voor het collegegeld voor
opleidingen op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg’.
3 Expliciete vermelding van de hoogte van het instellingscollegegeld voor de doelgroep studenten die een tweede opleiding (gaat) volgen, behoort tot de
verplichtingen van de instelling, en tot het adviesrecht van de medezeggenschap (brief OC&W, Informatie over instellingscollegegeld, 7 maart 2014).

Catergorie
3

Criteria student
A. Studenten die in het bezit zijn van een getuigschrift
Lerarenopleiding met de aantekening dat er geen
onderwijsbevoegdheid aan het getuigschrift verbonden is en die zich
inschrijven voor een eerste opleiding op het gebied van het onderwijs
waaraan een onderwijsbevoegdheid is verbonden.

Opleiding
Alle voltijdse, deeltijdse en duale
opleidingen op het gebied van
onderwijs

Bedrag 2020-2021
Instellingscollegegeld
tegen wettelijk tarief:
€ 2.143,-

Alle voltijdse opleidingen

Instellingscollegegeld:
€ 7.500,-

Alle deeltijdse en duale opleidingen

€ 6.500,-

B. Opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk (in verband met bijzondere
bekostiging in het kader van restproblematiek).
4
Studenten die niet voldoen aan de criteria van categorie 1, en niet
behoren tot categorieen 2, 3 en 4.
5

In afwijking op categorie 4:
A. Studenten (voltijdse, deeltijdse en duale) die een tweede opleiding
gestart zijn nadat de eerste opleiding met een getuigschrift is
afgesloten en niet vallen onder 1D van dit besluit.

Instellingscollegegeld:
A. € 6.500,-

B. Studenten die niet voldoen aan 1B omdat de student beschikt over
een kortdurende verblijfsvergunning.

B. € 6.500,-

C. Voltijdse en deeltijdse master Educational Needs

C. € 6.250,-

D. Deeltijdse master Learning & Innovation

D. € 6.250,-

E. Master Experdocent Beroepsonderwijs

E. € 6.250,F. € 6.250,-

F. Masteropleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
G. Master Physical Education and Sport Pedagogy

G. € 6.250,-

H. Masteropleiding Leraar godsdienst van de 1e graad en
afstudeervariant Geestelijk Verzorger

H. € 6.150,-

I. Studenten die studiefinanciering via het UAF ontvangen

I. €2.143,-

6

Studenten die zich inschrijven als extraneus

Alle opleidingen en varianten

7

Studenten die gespreid betalen

Alle opleidingen en varianten

Examengeld: € 1.100,Extra
administratiekosten:
€24

