
 
 

 

 

 

 

Collegegeldtarieven 2018-2019 (overzicht) 

BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN 
Volledig Wettelijk Collegegeld €2060 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde1 en aan de 

diplomavoorwaarde2 

Verlaagd Wettelijk collegegeld €1030 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde1 en de diplomavoorwaarde2 

en je behoort tot een van de groepen van studenten die op basis van de 
wet in aanmerking komen voor het verlaagd wettelijk collegegeld3 

Instellingscollegegeld 2 - bachelor 
(tweede bachelorstudie) 

€13000 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde² en je schrijft je in voor een bacheloropleiding 

Instellingscollegegeld 2 - master  
(tweede masterstudie) 

€13500 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde² en je schrijft je in voor een masteropleiding 

Instellingscollegegeld 3 - bachelor €15700 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je schrijft je in voor 
een bacheloropleiding 

Instellingscollegegeld 3 – master 
 (cohort 2018) 

€18600 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je begint met een 
masteropleiding in 2018-2019 

Instellingscollegegeld 3 - master  
(cohort 2017) 

€17700 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 
masteropleiding begonnen in 2017-2018 en onafgebroken ingeschreven 
voor dezelfde studie  

Instellingscollegegeld 3 - master  
(cohort 2016) 

€16800 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 
masteropleiding begonnen in 2016-2017 en onafgebroken ingeschreven 
voor dezelfde studie 

Instellingscollegegeld 3 - master  
(cohort 2015) 

€16150 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 
masteropleiding begonnen in 2015-2016 en onafgebroken ingeschreven 
voor dezelfde studie 

Instellingscollegegeld 3 - master  
(cohort 2014) 

€15430 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 
masteropleiding begonnen in 2014-2015 en onafgebroken ingeschreven 
voor dezelfde studie 

Instellingscollegegeld 3 - master  
Master Water Technology (joint degree) 

€14250 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je schrijft je in voor 
de masteropleiding Water Technology (joint degree) 

   

ONLINE MASTEROPLEIDINGEN (IN DEELTIJD) 
Wettelijk Collegegeld €2060 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en de diplomavoorwaarde² 

Instellingscollegegeld 2 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(tweede masterstudie) (cohort 2018) 

€7425 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde² en je begint met een online masteropleiding in 
deeltijd in 2018-2019  

Instellingscollegegeld 2 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(tweede masterstudie)  
(cohort 2016 en cohort 2017) 

€7425 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde². Je bent met je online masteropleiding in deeltijd 
begonnen in 2017-2018 of in 2016-2017 en onafgebroken ingeschreven 
voor dezelfde studie 

Instellingscollegegeld 2 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(tweede masterstudie) (cohort 2015) 

€7325 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde². Je bent met je online masteropleiding in deeltijd 
begonnen in 2015-2016 en onafgebroken ingeschreven voor dezelfde 
studie 

Institutional Tuition Fee 3 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(cohort 2018) 

€10230 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je begint met een 
online masteropleiding in deeltijd in 2018-2019 

Institutional Tuition Fee 3 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(cohort 2017) 

€9735 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je online 
masteropleiding in deeltijd begonnen in 2017-2018 en onafgebroken 
ingeschreven voor dezelfde studie 

Institutional Tuition Fee 3 –  
Online masteropleiding in deeltijd 
(cohort 2016) 

€8400 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ Je bent met je online 
masteropleiding in deeltijd begonnen in 2016-2017 en onafgebroken 
ingeschreven voor dezelfde studie 

Institutional Tuition Fee 3 –  
Online masteropleiding in deeltijd  
(cohort 2015) 

€8075 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je bent met je online 
masteropleiding in deeltijd begonnen in 2015-2016 

 

SCHAKELPROGRAMMA’S 
Vergoeding per studiepunt (in EC) €34,33 Je schrijft je in als student voor een schakelprogramma met een 

maximumomvang van 30 EC 
 

                                                 
1  Nationaliteitsvoorwaarde: 

a. Je hebt de nationaliteit van een van de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of 
Suriname, of 

b. Je behoort tot een van de andere groepen van personen zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet 
Studiefinanciering 2000 (WSF2000). 

 
2  Diplomavoorwaarde: Je schrijft je in voor een bachelor of masteropleiding in 2018-2019 en op de eerste dag van 

inschrijving heb je blijkens het basisregister onderwijs sedert 1 september 1991 geen bachelor respectievelijk 
mastergraad behaald aan een Nederlandse hbo-instelling of universiteit. 

 
3 Verlaagd wettelijk collegegeld: Start je in 2018/2019 voor de eerste keer met een bacheloropleiding aan een 

Nederlandse hogeschool of universiteit en maak je aanspraak op wettelijk collegegeld dan betaal je het eerste jaar 
van je bacheloropleiding de helft van het volledig wettelijk collegegeld. Voor meer informatie zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

