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Dit besluit is een uitwerking van hoofdstuk 7, titel 3 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap-

pelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor inschrijving, uitschrijving en collegegeld worden 

gegeven. Daarin wordt het instellingsbestuur opgedragen en krijgt het de bevoegdheid nadere regels uit 

te werken zoals de procedures rond inschrijving, de hoogte van het instellingscollegegeld, termijnen van 

betaling van het collegegeld en vermindering of vrijstelling van het collegegeld.  
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Begrippen en afkortingen 

 BBC: Bewijs Betaald Collegegeld 

 BRON-HO: Basisregister Onderwijs – Hoger Onderwijs 

 Credit (European credit): eenheid waarmee de omvang van een vak wordt aangeduid. 

 Cohort 20XX: aanduiding van het jaar van de eerste inschrijving van een student voor een opleiding 

 Croho: Centraal Register Hoger Onderwijs 

 CvB: het College van Bestuur van Wageningen University 

 DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen 

 ‘Educatieve module’ student: student die na het behalen van zijn bachelor diploma de tweedegraads 

lesbevoegdheid wil halen in een vak en hiervoor de educatieve module van Wageningen University 

volgt, op basis van het Koninklijk Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, hoofdstuk 4, van 8 

april 2016. De bacheloropleidingen en vakken waarvoor dit mogelijk is, zijn opgenomen in de Rege-

ling Verwantschapstabel educatieve minor van OCW.  

 Extraneus: examenstudent (mag alleen examens/ tentamens afleggen, zonder recht op onderwijs). 

 Her-inschrijving: inschrijving in het studiejaar 2018-2019 voor een opleiding waarvoor de student in 

een eerder academisch jaar ingeschreven heeft gestaan 

 HO: Hoger Onderwijs in Nederland 

 IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst 

 Instellingsbestuur, CvB: het College van Bestuur van Wageningen University 

 Instellingscollegegeld: het door het College van Bestuur vastgestelde collegegeldtarief voor studen-

ten die niet onder het wettelijk collegegeld vallen (er zijn verschillende instellingscollegegeldtarie-

ven) 

 Isat-code: de code (nummer) die in het Croho aan een opleiding wordt gegeven 

 Nieuwe inschrijver: student die zich voor de eerste maal inschrijft voor een opleiding van Wagenin-

gen University 
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 Numerus fixus-bacheloropleiding: bacheloropleiding waarvoor een maximum aantal plaatsen voor 

eerstejaarsstudenten is vastgesteld. Selectie en plaatsing van de aspirant-studenten geschiedt door 

de instelling. 

 OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 OER: Onderwijs- en Examenregeling van Wageningen University 

 Regulier onderwijs of regulier onderwijsprogramma: de onderwijselementen en opleidingen beho-

rend tot het initieel onderwijs van Wageningen University zoals opgenomen in het Study Handbook 

2018-2019 

 Schakelstudent: student die een schakelprogramma volgt om deficiënties weg te werken teneinde 

toelaatbaar te zijn tot een masteropleiding van Wageningen University  

 SSC: Student Service Centre van Wageningen University 

 Student: degene die zich inschrijft voor een opleiding van Wageningen University ‘als student’ in de 

zin van artikel 7.32 van de WHW 

 Studiejaar: het jaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend  

 Studielink: de digitale applicatie voor aanmelding en inschrijving als student voor opleidingen van 

alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland 

 Study Handbook: de studiegids van Wageningen University waarin opgenomen informatie over de  

bachelor en master studieprogramma’s, minoren en alle vakken uit het reguliere onderwijspro-

gramma van de instelling 

 UWHW 2008: Uitvoeringsbesluit WHW; de uitvoeringsbepalingen van de Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek 

 Wettelijk collegegeld: het collegegeld zoals bedoeld in artikel 7.45 van de WHW en verschuldigd 

door de groepen van studenten genoemd in artikel 7.45a van de WHW. De hoogte van het wettelijk 

collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.  

 WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

 WSF: Wet Studiefinanciering 2000 

 WU: Wageningen University 

 WUR: Wageningen University and Research 

 WUR-card: kaart van Wageningen University and Research die elke student eenmalig ontvangt (bij 

eerste inschrijving). In combinatie met het jaarlijks verstrekte bewijs van inschrijving geeft de WUR-

card bepaalde rechten aan de houder.   

https://ssc.wur.nl/Handbook/2018
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1. Inschrijving als student of extraneus 

1.1 Degene die gebruik wil maken van de onderwijs- en/of examenvoorzieningen van Wageningen 

University ten behoeve van een reguliere bachelor- of masteropleiding, moet zich elk studiejaar 

als student of extraneus inschrijven bij Wageningen University. Onder de onderwijs- en exa-

menvoorzieningen worden ook begrepen de stages en (afstudeer)vakken die in het kader van de 

Wageningse opleiding buiten de onderwijsfaciliteiten van Wageningen University worden ge-

volgd.  

 

1.2 Voor inschrijving als student of extraneus moet de student voldoen aan:  

a. de wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen genoemd in hoofdstuk 7 titel 2 van de 

WHW en de eventuele toelatingseisen die gesteld zijn door het instellingsbestuur in de On-

derwijs- en Examenregeling Wageningen University 2018-2019; 

b. de algemene voorwaarden voor inschrijving genoemd in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 1a 

van de WHW. 

 

1.3 Inschrijving als extraneus is alleen mogelijk indien naar het oordeel van het instellingsbestuur de 

aard en het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzetten.  

 

1.4 Aanvullende voorwaarden voor studenten of extranei die zich inschrijven voor het eerste jaar 

van een bacheloropleiding: 

a. Eerstejaars studenten voor een bacheloropleiding met een numerus fixus moeten voldoen 

aan het bepaalde in het Reglement Selectie en Plaatsing van Wageningen University voor 

die opleiding voor het studiejaar 2018-2019. 

b. Eerstejaars studenten voor de bacheloropleidingen zonder numerus fixus moeten voldoen 

aan de algemene voorwaarden voor aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzead-

vies genoemd in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 1 van de WHW en de instellingsvoorwaarden 

genoemd in de Regeling matchingsadvies 2018-2019 van Wageningen University. 

 

1.5 Aanvullende voorwaarde voor de inschrijving als student of extraneus voor het tweede of vol-

gende jaar van een numerus fixus bacheloropleiding: 

 De inschrijving voor het tweede of volgende jaar van een numerus fixus opleiding wordt ge-

weigerd aan degene die niet reeds als student of extraneus voor die opleiding ingeschreven 

is geweest aan Wageningen University in voorafgaande jaren. 

  

1.6 Wageningen University weigert de inschrijving zolang de inschrijver bij de instelling nog open-

staande financiële verplichtingen heeft uit voorgaande studiejaren. 

 

1.7 Een student kan zich niet opnieuw inschrijven voor een specifieke opleiding wanneer de student 

in de periode van drie studiejaren voorafgaand aan de inschrijving een bindend negatief studie-

advies heeft gekregen voor die opleiding. 

 

1.8 Een student of extraneus schrijft zich in per 1 september 2018. Het verzoek tot inschrijving met 

de vereiste bijlagen en het bewijs dat het verschuldigde collegegeld dan wel examengeld is of 

wordt voldaan, moeten voor 1 september 2018 door Wageningen University zijn ontvangen, ten-

zij op grond van een door het instellingsbestuur vastgestelde regeling een andere termijn van 

indienen van het inschrijfverzoek geldt. Dit laatste betreft de Regeling matchingsadvies 2018-

2019, het Reglement Selectie en Plaatsing 2018-2019 van de numerus fixus bachelor opleidin-

gen en de OER 2018-2019 bijlage 3B inzake de selectieve toelating tot masteropleidingen. 

  

1.9 Indien een student niet voor 1 september aan de inschrijfverplichtingen kan voldoen zoals ge-

noemd in artikel 1.8, kan de student uitsluitend nog worden ingeschreven indien aan alle vol-

gende drie voorwaarden is voldaan: 

a. de student heeft tijdig en conform het gestelde in artikel 1.8 het inschrijfverzoek ingediend;  

b. de student voldoet alsnog aan alle inschrijfverplichtingen uiterlijk in de maand september; 

c. de opleidingsdirecteur geeft toestemming voor deze inschrijving.  
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Inschrijving gebeurt dan met terugwerkende kracht per 1 september 2018.  

 

1.10 In afwijking van artikel 1.8 is voor een masteropleiding inschrijving per 1 februari 20191 ook mo-

gelijk in het geval dat: 

a. een opleiding een officieel tweede startmoment heeft in februari of  

b. de opleidingsdirecteur van een opleiding zonder officieel tweede inschrijfmoment schriftelijk 

toestemming geeft.  

 Voor inschrijving per 1 februari 2019 moeten het inschrijfverzoek met de vereiste bijlagen en het 

bewijs dat het verschuldigde collegegeld dan wel examengeld is of wordt voldaan, voor 1 febru-

ari 2019 door Wageningen University zijn ontvangen. 

 

1.11 Indien de student niet voor 1 februari aan de inschrijfverplichtingen kan voldoen zoals genoemd 

in artikel 1.10, kan de student uitsluitend nog worden ingeschreven indien: 

a. de student tijdig, voor 1 februari, het inschrijfverzoek heeft ingediend,  

b. de student alsnog aan alle inschrijfverplichtingen voldoet uiterlijk in de maand februari, en  

c. de opleidingsdirecteur toestemming geeft voor deze inschrijving.  

Inschrijving gebeurt dan met terugwerkende kracht per 1 februari 2019. 

 

1.12 Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld zoals vermeld in artikel 7.51 lid 2c t/m g van 

de WHW, kan een inschrijver een verzoek tot (her-)inschrijving als student of als extraneus voor 

een bachelor- of masteropleiding indienen, anders dan per 1 september of 1 februari. Het hoofd 

SSC besluit hierover mede op advies van een studentendecaan. Als aanvangsdatum van inschrij-

ving geldt dan de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de student aan alle in-

schrijfvoorwaarden heeft voldaan. Wanneer de student voorafgaand aan de aanvangsdatum van 

inschrijving gebruik heeft gemaakt van onderwijs- of examenvoorzieningen, is dat onrechtmatig 

gebruik zoals genoemd in artikel 10.2. 

 

1.13 In afwijking van de artikelen 1.8 tot en met 1.12 kunnen studenten die een bacheloropleiding 

van Wageningen University hebben afgerond, zich in de eerstvolgende maand na hun graadver-

lening inschrijven voor een masteropleiding aan Wageningen University waarvoor hun bache-

loropleiding toelating geeft, op voorwaarde dat aan alle andere inschrijfverplichtingen voor de 

aansluitende masteropleiding is voldaan.  

 

1.14 De ingeschreven student/extraneus ontvangt van de universiteit eenmalig een WUR-card en per 

ingeschreven studiejaar een bewijs van inschrijving. 

2. Inschrijving als schakelstudent 

2.1 Degene die niet aan de toelatingseisen voor een masteropleiding voldoet maar volgens de 

mastertoelatingscommissie deficiënties heeft die via een schakelprogramma kunnen worden op-

geheven, kan zich inschrijven in een verwante BSc-opleiding, als schakelstudent. 

  

2.2 De schakelstudent kan zich gedurende het hele studiejaar inschrijven. De inschrijving wordt van 

kracht op de eerste van de maand, na de maand waarin de schakelstudent aan alle inschrijfver-

plichtingen heeft voldaan. Ten behoeve van de samenstelling van het individuele schakelpro-

gramma is het gewenst dat een schakelstudent zijn inschrijfverzoek ruim op tijd indient. Voor 

een start van het schakelprogramma op 1 september moet het schakelprogramma voor 1 augus-

tus zijn vastgesteld door de mastertoelatingscommissie. 

 

2.3 Voor inschrijving als schakelstudent moet de student voldoen aan:  

a. de wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen genoemd in hoofdstuk 7 titel 2 van de 

WHW en de eventuele toelatingseisen die gesteld zijn door het instellingsbestuur; 

                                                 

 
1 Voor twee opleidingen, de MSc International Development Studies en de MSc Food Technology, is deze datum 

1 januari 2019. Overal waar in artikel 1.10 en 1.11 1 februari staat, dient voor deze opleidingen 1 januari te 
worden gelezen. 
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b. de algemene voorwaarden voor inschrijving genoemd in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 1 

van de WHW.  

 

2.4 Inschrijving voor vakken  

a. Gedurende de inschrijving als schakelstudent mag de student uitsluitend de vakken uit het 

schakelprogramma volgen. Het schakelprogramma omvat in totaal maximaal 30 credits.  

b. Een schakelstudent die naast het schakelprogramma nog andere vakken van Wageningen 

University wil volgen, dient zich in te schrijven als voltijds student voor een bacheloroplei-

ding waarbij de reguliere bepalingen met betrekking tot inschrijving als student en het bij-

behorende collegegeld van kracht zijn.  

c. Een schakelstudent die vakken volgt aan Wageningen University die niet behoren tot zijn 

schakelprogramma, maakt onrechtmatig gebruik van de onderwijs- en examenvoorzienin-

gen van Wageningen University en wordt per direct uitgeschreven. 

 

2.5 De schakelstudent wordt gedurende maximaal 1 studiejaar ingeschreven. Indien na één studie-

jaar nog niet de vereiste vakken van het schakelprogramma zijn behaald, kan bij SSC een ver-

zoek worden ingediend om nog een jaar te worden ingeschreven als schakelstudent. 

 

2.6 In afwijking van de artikelen 1.8 tot en met 1.12 kunnen studenten die een individueel schakel-

programma van Wageningen University hebben afgerond, zich per eerste van de eerstvolgende 

maand na afronding inschrijven voor de masteropleiding aan Wageningen University waar het 

schakelprogramma op is gericht, op voorwaarde dat aan alle inschrijfverplichtingen is voldaan 

voor de inschrijving als masterstudent.  

 

2.7 De ingeschreven schakelstudent ontvangt van de universiteit eenmalig een WUR-card en per in-

geschreven studiejaar een bewijs van inschrijving. 

3. Inschrijving als student voor de educatieve module 

3.1 Degene die na het behalen van zijn bachelor diploma alsnog de tweedegraads lesbevoegdheid wil 

halen in een vak, kan de lesbevoegdheid halen door het doorlopen en afronden van de educa-

tieve module van Wageningen University met een studielast van in totaal 30 credits, op basis 

van het Koninklijk Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, hoofdstuk 4, van 8 april 2016.  

 

3.2 Degene die de educatieve module wil volgen genoemd in artikel 3.1, kan zich inschrijven als 

‘educatieve module’ student voor de bacheloropleiding waarin de student eerder is afgestudeerd. 

De bacheloropleidingen van Wageningen University waarvoor dit mogelijk is en de vakken waar-

voor een tweedegraads lesbevoegdheid verkregen kan worden, zijn opgenomen in de Regeling 

Verwantschapstabel educatieve minor van OCW.  

 

3.3 Inschrijving als student voor het volgen van de educatieve module is alleen mogelijk per 1 sep-

tember 2018 of per 1 februari 2019. Ten behoeve van de inschrijving op een van deze data moe-

ten het inschrijfverzoek met de vereiste bijlagen en de betaling van het verschuldigde inschrijf-

geld door Wageningen University zijn ontvangen voor 1 september respectievelijk 1 februari.  

 

3.4 Voor inschrijving als student voor de educatieve module moet de student voldoen aan:  

a. de eis dat de student beschikt over het getuigschrift van een bacheloropleiding met dezelfde 

Croho opleidingscode (isat-code) als de bachelor opleiding waarvoor de student zich wil in-

schrijven aan Wageningen University en de eventuele toelatingseisen die gesteld zijn door 

het instellingsbestuur; 

b. de algemene bepalingen en voorwaarden voor inschrijving genoemd in hoofdstuk 7, titel 3, 

paragraaf 1 van de WHW; 

 

3.5 Inschrijving voor vakken: 

a. Gedurende de inschrijving mag de ‘educatieve module’ student uitsluitend de vakken uit de 

educatieve module volgen. De educatieve module omvat 30 credits.  
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b. Een student die ingeschreven staat voor de educatieve module en vakken volgt aan Wage-

ningen University die niet behoren tot de educatieve module, maakt onrechtmatig gebruik 

van de onderwijs- en examenvoorzieningen van Wageningen University en wordt per direct 

uitgeschreven.  

 

3.6 De ‘educatieve module’ student wordt voor maximaal 1 studiejaar ingeschreven. Indien na het 

studiejaar van inschrijving nog niet de vereiste vakken van de educatieve module zijn behaald, 

kan bij SSC een verzoek worden ingediend om nog langer te worden ingeschreven als ‘educa-

tieve module’ student. 

 

3.7 De ingeschreven ‘educatieve module’ student ontvangt van de universiteit eenmalig een WUR-

card en per ingeschreven studiejaar een bewijs van inschrijving. 

4. Rechten na inschrijving 

4.1 Degene die als student staat ingeschreven voor een opleiding heeft de volgende rechten: 

a. deelname aan het reguliere onderwijs van de instelling, indien aan de gestelde voorvereis-

ten is voldaan, tenzij het CvB de deelname heeft beperkt 

b. het afleggen van tentamens van de onderwijseenheden behorend tot de opleiding en het 

examen van die opleiding  

c. toegang tot en gebruik van de bibliotheken, laboratoria en andere bij de universiteit beho-

rende wetenschappelijke inrichtingen en verzamelingen, tenzij het CvB de toegang heeft 

beperkt; 

d. gebruik van studentenvoorzieningen w.o. de diensten van de Dienst Studentenbegeleiding, 

sport en culturele voorzieningen; voor de sportvoorzieningen dient de student te betalen en 

in het bezit te zijn van sportrechten van Sports Centre De Bongerd.  

e. recht op studiebegeleiding door docenten en studieadviseurs; 

f. actief en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsorganen; 

g. mogelijkheid tot deelname aan of zitting nemen in binnen Wageningen University functione-

rende commissies en organen zoals opleidingscommissies, geschillencommissies e.d.; 

h. mogelijkheid tot het vervullen van een student-assistentschap; 

i. in geval van een besluit tot beëindiging van de opleiding door de minister of Wageningen 

University heeft de student het recht de opleiding binnen een redelijke termijn af te maken 

aan dezelfde of een andere instelling. 

 

4.2 Degene die als extraneus staat ingeschreven heeft de volgende rechten: 

a. Afleggen van tentamens en examen binnen de eigen opleiding. 

b. Toegang tot en gebruik van de bibliotheken, en andere bij Wageningen University beho-

rende wetenschappelijke inrichtingen, tenzij het CvB de toegang heeft beperkt. 

 

4.3 Degene die als schakelstudent of als ‘educatieve module’ student staat ingeschreven heeft uit-

sluitend recht op deelname aan het onderwijs dat deel uitmaakt van het individuele schakelpro-

gramma respectievelijk de educatieve module en de daarbij behorende tentamens. Voorts heb-

ben de schakelstudent en de ‘educatieve module’ student de rechten genoemd in artikel 4.1 sub 

c tot en met i.  

5. Beëindiging inschrijving 

5.1 Indien niet tussentijds wordt uitgeschreven, eindigt de inschrijving de laatste dag van het studie-

jaar, 31 augustus 2019. 

 

5.2 De instelling beëindigt de inschrijving tijdens het studiejaar op verzoek van de ingeschrevene. 

De uitschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek 

door het SSC is ontvangen of, op verzoek van de ingeschrevene, op een latere datum. Bij het 

verzoek tot uitschrijving moet de WUR-card en het bewijs van inschrijving van het lopende stu-

diejaar worden ingeleverd. Wanneer de student, ten behoeve van een 2e opleiding elders, een 
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BBC van Wageningen University heeft ontvangen moet ook dat BBC òf een bewijs van uitschrij-

ving van de andere instelling worden ingeleverd. De student kan bij uitschrijving recht hebben 

op restitutie van betaald collegegeld voor de na uitschrijving resterende maanden van het stu-

diejaar (zie paragraaf 9). 

 

5.3 De instelling kan, behalve op verzoek van de ingeschrevene conform artikel 5.2, de inschrijving 

voorafgaand of tijdens het studiejaar beëindigen in de volgende gevallen: 

a. indien na de inschrijving blijkt dat de ingeschrevene op het moment van inschrijving niet 

voldeed aan één of meer voorwaarden voor inschrijving. De inschrijving wordt per direct 

beëindigd. 

b. wanneer de ingeschrevene, ook na hiervoor door de universiteit te zijn aangemaand, niet 

voldoet aan de verplichting tot het tijdig betalen van (termijnen van) het collegegeld. De 

inschrijving wordt beëindigd met ingang van de tweede maand na de maand waarin de aan-

maning is verzonden. 

c. wanneer de ingeschrevene:  

 zich schuldig maakt aan ernstige fraude in verband met de opleiding zoals bedoeld in 

artikel 7.12b lid 2 WHW en het instellingsbestuur op advies van de examencommissie 

heeft besloten de inschrijving te beëindigen, of  

 de voorschriften en maatregelen die het instellingsbestuur heeft getroffen met betrek-

king tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de instelling, over-

treedt en ernstige overlast veroorzaakt of anderszins ernstige overlast veroorzaakt en 

ook na aanmaning door het instellingsbestuur deze overlast niet staakt.  

De inschrijving wordt in deze gevallen per direct en definitief beëindigd.  

d. wanneer de student van het instellingsbestuur ten gevolge van een negatief studieadvies 

een bindende afwijzing heeft gekregen. De inschrijving wordt beëindigd per de eerste van 

de maand volgend op de datum van de afwijzing en her-inschrijving voor het nieuwe studie-

jaar vindt in ieder geval niet plaats. 

 

5.4 Bij uitschrijving op basis van de artikelen 5.2 en 5.3 informeert de instelling de betrokkene, DUO 

en indien van toepassing de IND over de uitschrijving. 

6. Collegegeld 

6.1 De student die zich inschrijft voor een bachelor- of masteropleiding, betaalt (verlaagd of volle-

dig) wettelijk collegegeld, of instellingscollegegeld op basis van de voorwaarden in de artikelen 

7.45, 7.45a en 7.46 van de WHW. De situatie geldend op de eerste dag van inschrijving in het 

studiejaar is bepalend voor het te betalen collegegeldtype en bedrag. 

 

6.2 De schakelstudent betaalt een vergoeding voor het schakelprogramma conform de voorwaarden 

in artikel 7.57i van de WHW. Bij inschrijving in de masteropleiding na voltooiing van het schakel-

programma, betaalt de student het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld conform de 

voorwaarden in de artikelen 7.45, 7.45a en 7.46 van de WHW vanaf de 1e maand van inschrij-

ving voor de masteropleiding. 

 

6.3 De ‘educatieve module’ student die zich inschrijft voor het volgen van de educatieve module, be-

taalt per ingeschreven studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, 

lid 1 van de WHW. 

 

6.4 In het stroomschema onder artikel 6.6 is aangegeven welk collegegeldtype c.q. vergoeding en 

welk bedrag van toepassing is voor de verschillende categorieën inschrijvers. Onder het stroom-

schema staat de uitleg van de begrippen die in het schema worden gebruikt. Bij onduidelijkhe-

den omtrent de toepassing van het stroomschema of bij onverhoopte fouten gelden de wettelijke 

bepalingen omtrent tariefstelling en het prijsbesluit van Wageningen University voor 2018-2019 

zoals vastgesteld door het CvB.  
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6.5 Wanneer op enig moment tijdens het studiejaar blijkt dat een student is ingeschreven voor een 

van de tarieven uit de tabel maar niet voldoet aan de voorwaarden voor dat tarief gedurende de 

periode van inschrijving of een deel daarvan, dan is de student voor de duur van de inschrijving 

waarin niet aan de voorwaarden is voldaan, het voor die inschrijving passende tarief verschul-

digd aan Wageningen University. 

 

6.6 Het CvB kan voor een opleiding of groep van opleidingen of voor specifieke groepen studenten 

afwijkende instellingscollegegeldtarieven vaststellen voor studenten die geen aanspraak maken 

op het wettelijk collegegeld. Het CvB heeft voor het studiejaar 2018-2019 in ieder geval afwij-

kende instellingscollegegeldtarieven vastgesteld voor de volgende opleidingen: 

a. de deeltijd online master specialisaties ‘Plant Breeding’, ‘Nutritional Epidemiology and Public 

Health’ en ‘Food Technology’;  

b. de masteropleiding Water Technology (joint degree) 
 

3.Nationaliteits- 
vereiste 
voldaan?

nee

8. Afwijkend
instellingstarief?

ja

5.Eerder 
gelijkwaardig 

diploma in BRON?

6. Tweede studie 
gestart tijdens 1e 

gelijkwaardige 
studie?

Volledig wettelijk 
collegegeld

Volledig wettelijk 
collegegeld

ja ja

nee

1.Inschrijving voor 
schakelprogramma

?
Wettelijk schakeltariefja

nee nee

ja

nee

Instellingscollegegeld 3 
(ic3)

Bachelor of Master

Afwijkend tarief 
instellingscollegegeld 3

(s-ic3)

Tarieven 2018-2019

Volledig Wettelijk collegegeld €2060

(Voorwaardelijk) Verlaagd wettelijk 
collegegeld €1030

Wettelijk schakeltarief p/credit €34,33

Instellingscollegegeld 1 €2060

Instellingscollegegeld 2 - Bachelors €13000

Instellingscollegegeld 2 - Masters €13500

Instellingscollegegeld 3 - Bachelors €15700

Instellingscollegegeld 3 – Masters €18600
Cohort 2017* €17700
Cohort 2016* €16800
Cohort 2015* €16150
Cohort 2014* €15430
* alleen bij ononderbroken inschrijving

Instellingscollegegeld 2
(ic2) 

Bachelor of Master

7. Tweede studie Is 
deeltijd on-line 

masterspecialisatie
?

nee

Afwijkend tarief 
instellingscollegegeld 2

(s-ic2)
ja

Afwijkende instellingstarieven

MWT s-ic2 en s-ic3 €14250

Deeltijd ON-LINE master s-ic2 €7425

Cohort 2015* €7325

Deeltijd ON-LINE master s-ic3 €10230

Cohort 2017* €9735

Cohort 2016* €8400
Cohort 2015* €8075

* alleen bij ononderbroken inschrijving

4. Voorwaarden 
verlaagd wettelijk  

collegegeld  
voldaan?

nee

(Voorwaardelijk)
Verlaagd Wettelijk 

collegegeld

ja

2.Inschrijving voor 
educatieve 
module?

nee

Tarief = 50% van volledig 
wettelijk collegegeld

ja

 
 
Figuur 1 Beslisboom te betalen collegegeld 2018-2019 voor bachelor en master opleidingen, educatieve 

module en voor schakelprogramma’s 
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7. Examengeld 

7.1 Examengeld wordt betaald door degene die zich als extraneus inschrijft voor een opleiding. Het 

te betalen examengeld is gelijk aan het collegegeld dat betrokkene zou betalen als student. 

 

8. Betaling collegegeld, examengeld, vergoeding schakelprogramma 

8.1 Het verschuldigde bedrag aan collegegeld, examengeld of vergoeding voor het schakelpro-

gramma moet betaald zijn voor 1 september 2018. Bij inschrijving na 1 september moet het be-

drag betaald zijn voor de eerste van de maand waarin de student wordt ingeschreven.  

 

8.2 Het is mogelijk om het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld 1 en 2 in vijf termijnen 

te betalen. Het examengeld, de vergoeding voor het schakelprogramma en de educatieve mo-

dule en het instellingscollegegeld 3 moeten in één keer worden betaald. Betaling in termijnen 

kan alleen via een machtiging tot automatische incasso vanaf een Europese SEPA rekening. Voor 

het afgeven van de machtiging geldt dezelfde termijn als in artikel 8.1 voor de betaling. Bij 

machtiging tot incasso in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht. 

Uitleg van de voorwaarden in het schema: 

 

1. Inschrijving voor schakelprogramma: de student die zich heeft ingeschreven om een schakel-

programma te volgen dat hem toelating verschaft tot een masteropleiding van Wageningen University. 

De inschrijver betaalt een vergoeding per credit gebaseerd op het wettelijk collegegeld. 

2. Inschrijving voor educatieve module: de student die een bacheloropleiding heeft afgerond en 

zich opnieuw heeft ingeschreven om de educatieve module te volgen waarmee een tweedegraads les-

bevoegdheid in een vak kan worden behaald. 

3. Nationaliteitsvereiste voldaan: de student voldoet aan voorwaarden genoemd in artikel 7.45a, 

lid1b van de WHW (= persoon met nationaliteit van land behorend tot de EER, Suriname of behoort 

tot een van de andere groepen van personen zoals bedoeld in art 2.2 van de Wet Studiefinanciering 

2000 (WSF 2000).  

4. Voorwaarden verlaagd wettelijk collegegeld voldaan: de eerstejaars bachelor student voldoet 

aan de voorwaarden voor verlaagd wettelijk collegegeld indien DUO de collegegeld indicatie “L” voor 

die student heeft afgegeven via Studielink. DUO geeft deze indicatie af voor eerstejaars studenten die 

krachtens de wet aanspraak maken op het verlaagd wettelijk collegegeld (ook bekend als halvering 

wettelijk collegegeld).  

Op het moment van vaststelling van het Inschrijfbesluit was het wetsvoorstel dat de benodigde grond-

slag biedt voor het verlaagd wettelijk collegegeld nog niet aangenomen door het parlement. Het ver-

laagd wettelijk collegegeld wordt voorwaardelijk in rekening gebracht in afwachting van de wetswijzi-

ging. Indien bij aanvang van de inschrijving geen aanspraak op verlaagd collegegeld wordt vastge-

steld, dient de student het verschil bij te betalen. Doet de student dat niet dan geldt het bepaalde in 

artikel 5.3b van dit besluit.  

5. Eerder gelijkwaardig diploma in BRON: Student heeft blijkens het basisregister onderwijs 

(BRON) voor de inschrijving aan een bacheloropleiding reeds eerder een bachelor graad behaald (of 

daaraan gelijk te stellen graad) of voor een inschrijving aan een masteropleiding reeds eerder een 

mastergraad (of daaraan gelijk te stellen graad) behaald. Het gaat hierbij om graden/diploma’s van 

Nederlandse universiteiten en hogescholen, geregistreerd in BRON-HO (voorheen Criho).  

6. Tweede studie gestart tijdens 1e studie: De student die vóór het behalen van de eerste bache-

lor graad een tweede bacheloropleiding is begonnen of die voor het behalen van de eerste master-

graad een tweede masteropleiding is begonnen bij Wageningen University en de eerste opleiding in-

middels met goed gevolg heeft afgerond. De betreffende student mag de tweede studie vervolgen te-

gen het wettelijk collegegeld. Deze regeling geldt alleen bij ononderbroken inschrijving in de tweede 

opleiding. 

7/8. Afwijkend instellingstarief: Zie artikel 6.6 
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9. Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld 

9.1 Vermindering collegegeld 

Een student die zich in de loop van het studiejaar inschrijft voor een opleiding, is een collegegeld 

verschuldigd berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende stu-

diejaar. 

 

9.2 Vrijstelling betaling wettelijk collegegeld of vergoeding schakelprogramma 

Vrijstelling van de betaling van wettelijk collegegeld of van de vergoeding voor het schakelpro-

gramma of de educatieve module is mogelijk voor diegene die al een eerste inschrijving als stu-

dent heeft in het hoger onderwijs in Nederland en zich ook bij WU wil inschrijven als student 

voor het volgen van een tweede opleiding, of een schakelprogramma als bedoeld in hoofdstuk 2 

van dit besluit of de educatieve module als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit besluit en voldoet aan 

de volgende voorwaarden: 

a. De eerste inschrijving is een inschrijving als student als bedoeld in de WHW bij Wageningen 

University of bij een andere bekostigde instelling in Nederland, de Open Universiteit uitge-

zonderd. 

b. Voor de eerste inschrijving in het hoger onderwijs betaalt de student het wettelijk college-

geld als bedoeld in artikel 7.45a van de WHW. 

c. Betrokkene komt voor de tweede inschrijving als student bij Wageningen University ook in 

aanmerking voor het wettelijk collegegeld zoals bedoeld in artikel 7.45a van de WHW. 

d. Het te betalen wettelijk collegegeld bij Wageningen University is gelijk aan of lager dan het 

wettelijk collegegeld van de eerste opleiding. Is het aan Wageningen University te betalen 

collegegeld hoger dan dient het verschil te worden bijbetaald. 

e. Betrokkene overlegt een origineel Bewijs Betaald Collegegeld van de instelling van eerste 

inschrijving. 

Degene die niet voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden krijgt bij 2e inschrijving als stu-

dent aan Wageningen University geen vrijstelling van betaling van collegegeld of vergoeding en 

betaalt het collegegeld van Wageningen University dat op de student van toepassing is. 

 

9.3 Restitutie 

Studenten waarvan de inschrijving is beëindigd op grond van artikel 5.2, artikel 5.3a of 5.3c 

kunnen restitutie van het collegegeld ontvangen. Schakelstudenten, ‘educatieve module’ studen-

ten en extranei kunnen geen restitutie ontvangen. Eventuele restitutie wordt verrekend met nog 

niet geïnde termijnen van het collegegeld en/of andere opeisbare vorderingen op de student. 

a. Voor studenten die het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld 1 zijn verschul-

digd, bedraagt de restitutie 1/12 van het verschuldigde collegegeld voor elke volledige 

maand na beëindiging van de inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats indien de inschrij-

ving wordt beëindigd per 1 juli of 1 augustus.  

b. Voor studenten die een instellingscollegegeld 2 of instellingscollegegeld 3 zijn verschuldigd 

bedraagt de restitutie 1/12 van het verschuldigde collegegeld voor elke volledige maand na 

beëindiging van de inschrijving. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus vindt restitutie uit-

sluitend plaats indien de uitschrijving het gevolg is van afstuderen. 

c. Bij overlijden van een student in de loop van het studiejaar bedraagt de restitutie een 

twaalfde deel van het verschuldigde collegegeld voor elke maand van het studiejaar na het 

overlijden.  

d. Bij inschrijving voor twee of meer opleidingen tegelijk bij Wageningen University, waarbij 

vrijstelling van het collegegeld is verleend op basis van de eerste opleiding, is restitutie al-

leen mogelijk bij gelijktijdige beëindiging van inschrijving voor alle opleidingen. 
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10. Overige bepalingen 

10.1 Hardheidsclausule 

In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het College van Bestuur en mits wette-

lijk mogelijk, kan het College van Bestuur ten gunste van de student afwijken van de bepalingen 

van dit besluit. Dit is aan de orde indien toepassing van het besluit zou leiden tot een onbillijk-

heid van overwegende aard. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend en zo moge-

lijk worden voorzien van bewijsstukken. Toepassing van deze hardheidsclausule kan nooit leiden 

tot vermindering c.q. vrijstelling van het wettelijk collegegeld anders dan zoals voorzien in artikel 

7.48 lid 1 t/m 7 WHW 

 

10.2 Schadevergoeding 

Degene die gebruik maakt van onderwijs- en/of examenvoorzieningen die niet behoren tot het 

onderwijsprogramma waarvoor diegene staat ingeschreven als schakelstudent of ‘educatieve 

module’ student en degene die niet is ingeschreven en gebruik maakt van onderwijs- en/of exa-

menvoorzieningen bij Wageningen University is op grond van artikel 15.2 van de WHW een scha-

devergoeding verschuldigd aan Wageningen University van maximaal het hoogste instellingsta-

rief. Om alsnog te worden ingeschreven moet voldaan worden aan de voorwaarden van artikel 1 

van deze regeling. In dat geval zijn de eventueel behaalde resultaten in de periode van niet in-

geschreven zijn niet geldig en kunnen ook niet tot vrijstelling leiden. 

  

10.3 Boete 

Degene die niet is ingeschreven en gebruik maakt van onderwijs- en/of examenvoorzieningen bij 

Wageningen University kan op grond van artikel 15.3 van de WHW worden gestraft met een 

geldboete van de tweede categorie.  

 

10.4 Afsluiting WUR-account 

Bij het niet of niet tijdig betalen van het collegegeld, sluit Wageningen University, bij wijze van 

opschortende maatregel, twee weken na de eerste aanmaning de WUR-account van de student 

af. Bij uitschrijving van de student tijdens het studiejaar sluit Wageningen University twee weken 

na uitschrijving de WUR-account van de student af. Bij beëindiging van de inschrijving op basis 

van artikel 5.3c, kan de WUR-account per direct worden afgesloten.  

 

10.5 Uitvoering van het inschrijvingsbesluit 

Het hoofd van het SSC is belast met de uitvoering van de bepalingen van dit inschrijvingsbesluit. 

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het CvB, op advies van het hoofd van het 

SSC. 

 

10.6 Bezwaar 

Tegen beslissingen op grond van dit besluit kan binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing 

een bezwaarschrift worden ingediend bij de Faciliteit, gericht aan het College van Bestuur. Deze 

mogelijkheid wordt vermeld in de beslissing van of namens het College van Bestuur. De be-

zwaarprocedure is beschreven in het studentenstatuut. 

 

10.7 Geldigheidsduur 

Dit besluit geldt voor het studiejaar 2018-2019, tenzij voor onderdelen van het besluit tussen-

tijds de wettelijke grondslag vervalt, of het College van Bestuur, indien van toepassing na raad-

pleging en advisering van de Studentenraad, een tussentijdse wijziging vaststelt. 

 
 

Dit besluit is vastgesteld door het College van Bestuur in zijn vergadering van 28 mei 2018. 

 


