
Bijdragen in onkosten student, met ingang van 1 september 2017  

Studentenstatuut: Regeling bijdragen Wageningen University in 

onkosten student  

  
Deze regeling beschrijft welke kosten van onderwijs- en studentenvoorzieningen voor rekening komen 

van de student (ingeschreven als ‘student’) en welke voor rekening van Wageningen University. Deze 

regeling geldt ook voor studenten die een vrij bachelor- of masterprogramma volgen.   

Voor nadere vragen kan de student terecht bij één van de studentendecanen (bij het Studenten Service 

Centrum).  

  

Kosten voor rekening van Wageningen University  

Hieronder volgt een overzicht van kosten, gerelateerd aan onderwijsvoorzieningen die van 

overheidswege of op grond van beleidskeuzes van Wageningen University niet apart in rekening gebracht 

worden bij de student.  

  

Van overheidswege, de kosten voor:  

- de inschrijving en administratie met uitzondering van de wettelijke kosten voor gespreide betaling 

van het collegegeld,  

- het bewijs van inschrijving,  

- de WUR-card, met uitzondering van vervanging bij verlies of diefstal,  

- de toegang tot de bibliotheek,  

- het informatiebulletin voor eerstejaarsstudenten: Wie, wat, waar in het 1e jaar?  

- het e-mail account,  

- exploitatie van gebouwen,  

- een eindcolloquium,  

- de kosten voor het kopiëren van drie exemplaren van de eindverslagen van stage, afstudeervak, 

bachelorafsluiting en Academisch Master Cluster (AMC) die passen binnen de regels van het 

studieprogramma,   

- de wettelijke getuigschriften zoals het propedeuse- en doctoraaldiploma (alleen voor studenten van 

het studiejaar 2001/2002 en eerder) en het bachelor- en masterdiploma, -  het Diploma 

Supplement behorend bij het bachelor- en masterdiploma.  

  

Op grond van beleidskeuzes Wageningen University, de kosten voor:  

- veiligheidskleding (in het kader van de Arbo-wetgeving),  

- een WA-verzekering1 voor studieactiviteiten in binnen- of buitenland, waarbij nadrukkelijk geldt dat 

deze verzekering slechts van toepassing is met betrekking tot activiteiten die in het kader van de 

studie worden verricht,  

- een Nederlandse en/ of Engelse verklaring, af te geven aan derden binnen het hoger onderwijs voor 

het volgen van hoger onderwijs in binnen- en buitenland,  

- bepaalde reis- en verblijfkosten gerelateerd aan excursies,  

- bepaalde reiskosten gerelateerd aan stages en afstudeervakken,  

- gedeelte van de kosten van taalcursussen die noodzakelijk zijn voor stages en thesis,  

- collectieve reisverzekering,  

- de voor niet-Nederlandse studenten specifieke dienstverlening door Studenten Service Centrum 

(SSC, International Office), Inschrijfgeld Annual Introduction Days (AID) voor niet-Europese 

studenten.  

    

Kosten voor rekening van de student  

Studenten worden geacht bepaalde, met het onderwijs en studentenvoorzieningen samenhangende, 

kosten zelf te dragen zoals voor:  

                                                 
1 Meer informatie is verkrijgbaar bij het SSC en Governance & Legal Services  
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- materialen (‘potloden en kladblokken’, boeken, readers, sheets),  

- verklaringen ten behoeve van derden buiten het hoger onderwijs in binnen- en buitenland, - 

festiviteiten,  

- introductiedagen (AID, EU-studenten),  

- sportfaciliteiten en sportdagen,  

- verzekeringen (met uitzondering van de WA-verzekering en de collectieve reisverzekering), - 

waarborgsommen.  

  

Buitenlandse studenten krijgen mogelijk te maken met een aantal extra kosten zoals de handling fees, 

verzekeringspremies, kosten inreisvisum en de leges verblijfsvergunning.   

  

Regelingen Wageningen University voor bijdragen in de kosten: implementatie  

Kosten in het kader van eindcolloquia  

Kosten die gemaakt worden in het kader van eindcolloquia (bijvoorbeeld voor het maken van sheets) 

komen voor rekening van de departementen en kunnen door de student worden gedeclareerd bij de 

betreffende leerstoelgroep/ het bureau van de betreffende kenniseenheid. Welke kosten hieronder vallen, 

is ter beoordeling van de docent/ begeleider.  

  

Kopieer- en printkosten eindverslagen  

Kopieer- en printkosten van drie exemplaren van het eindverslag van stage, afstudeervak, 

bachelorafsluiting en academisch mastercluster komen voor rekening van WU (in dit geval de 

departementen) en kunnen -zo nodig via de coördinator van het vak- worden gedeclareerd bij de 

betreffende leerstoelgroep/  het bureau van de betreffende kenniseenheid. Als de student er voor kiest 

meer dan noodzakelijk te besteden, bijvoorbeeld ter verfraaiing van het verslag, zijn de meerkosten voor 

rekening van de student.  

  

Veiligheidskleding  

Veiligheidskleding t.b.v. het onderwijs in bepaalde opleidingen kan door eerstejaarsstudenten, éénmalig, 

gratis worden afgehaald bij de WUR-shop in het Forumgebouw.   

Tot de veiligheidskleding worden ook profiel-loze laarzen en wegwerpjassen gerekend, die in het kader 

van een hygiëneprotocol verplicht gesteld worden voor een bedrijfsbezoek. Ze zijn verkrijgbaar bij het 

departement Dierwetenschappen.  

  

Excursies in binnen- en buitenland  

De reis- en verblijfskosten voor excursies in het beschreven bachelorprogramma (verplicht en beperkte 

keuze) en het goedgekeurde individuele MSc-examenpakket komen voor rekening van WU en worden 

gedragen door de departementen. De student draagt bij in de kosten van levensonderhoud tijdens de 

excursie door de kosten te betalen die hij toch zou maken: kosten voor maaltijden. Het wordt 

aanbevolen dat studenten en begeleiders hierover vooraf afspraken maken om te voorkomen dat de 

kosten voor maaltijden voor studenten te hoog worden (richtbedrag eigen bijdrage student €15,- pppd).  

  

De reis- en verblijfskosten van studenten die in de vrije keuze ruimte van hun bachelorprogramma 

deelnemen aan excursies komen niet voor rekening van Wageningen University.  

  

Stages/ afstudeervakken in Nederland  

Voor studenten die geen recht hebben op het studentenreisproduct of die in het bezit zijn van een 

weekend reisproduct is de Regeling Individuele Studieactiviteiten van toepassing.  Die houdt in dat de 

reiskosten, gerelateerd aan stages en afstudeervakken, onder bepaalde voorwaarden voor rekening 

komen van Wageningen University.  
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De voorwaarden zijn:  

• de stages en afstudeervakken maken deel uit van het beschreven BSc-programma of van een 

goedgekeurd individueel MSc-examenpakket, en  

• de betrokken leerstoelgroep vooraf ingestemd heeft met de gekozen bestemming voor stage of 

afstudeervak.  

Op basis van deze regeling kunnen studenten een verzoek om een tegemoetkoming indienen bij de 

betreffende leerstoelgroep/ het bureau van de betreffende kenniseenheid.  

De reiskosten van studenten voor stages/ afstudeervakken die zijn opgenomen in de vrije keuze ruimte 

van hun bachelorprogramma, komen niet voor rekening van Wageningen University.  

  

Stages/ afstudeervakken in het buitenland  

Wanneer een stage of afstudeervak in het buitenland wordt gedaan, kan de student mogelijk een beroep 

doen op de Regeling Subsidie vaccinatie- en reiskosten stage/ afstudeervak (zie Studentenstatuut).of 

particuliere fondsen. Sommige beursverstrekkers vergoeden de research-fee voor de internationale 

studenten aan wie ze een beurs verstrekken.   

Voor nadere informatie: het Studenten Service Centrum.  

  

Taalcursussen ten behoeve van stage/ afstudeervak  

Studenten kunnen in het kader van hun stage/ afstudeervak bij Wageningen In’to Languages  een cursus 

Engels, Spaans of Frans volgen. De eigen bijdrage studenten bedraagt dan €90 per cursus. De 

betreffende formulieren zijn te krijgen bij Wageningen In’to Languages  (‘Declaration Internship or Thesis 

Supervisor’). De kosten van taalcursussen die studenten nodig hebben maar Wageningen In’to 

Languages niet verzorgt, dient de leerstoelgroep te betalen. De eigen bijdrage van de student bedraagt 

ook dan €90 per cursus. Het College van Bestuur staat garant voor de betaling van de kosten ingeval de 

leerstoelgroep de kosten niet kan betalen.  

  

Collectieve reisverzekering  

Alle studenten die naar het buitenland reizen in het kader van hun stage en/ of thesis die deel uitmaakt 

van een goedgekeurd examenpakket vanwege hun opleiding aan en met goedkeuring van Wageningen 

University, vallen onder dezelfde collectieve reisverzekering als de medewerkers van Wageningen 

University en zijn automatisch verzekerd. De kosten van deze verzekering (ongevallen, bagage) zijn voor 

rekening van WU. De reisverzekering is van kracht mits de reisduur niet langer is dan 365 dagen aaneen 

en de student is ingeschreven bij WU als ‘student’. De regeling is niet van toepassing op binnenlandse 

reizen, tenzij een binnenlandse reis onderdeel uitmaakt van een buitenlandse reis. De algemene 

voorwaarden van de verzekering liggen ter inzage bij de balie van SSC.  

  

Tabel 1: Wie betaalt voor welke reis- en verblijfskosten, Wageningen University (WU) of de student?   

  

Categorie  

  

Individuele  

Reiskosten  

Reiskosten  

Groep  

Verblijfskosten**  

Stage/afstudeervak*  

Nederland  

WU: Regeling individuele 

studie-activiteiten  

 -  Student  

Stage/afstudeervak* 

buitenland  

Student en eventueel WU  

(zie opmerking)  

-  Student en eventueel  

WU  

(zie opmerking)  

Excursie *  

Nederland/ buitenland  

-  WU  Levensonderhoud:  

student 

Accommodatie, entree 

etc.: WU  
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*Excursies, stages en afstudeervakken in de vrije keuzeruimte van bachelorprogramma’s komen niet 

voor (gedeeltelijke) bekostiging door WU in aanmerking.  

**Verblijfskosten: kosten voor accommodatie, entree, maaltijden e.d.; gerelateerd aan de activiteit en 

anders dan reiskosten.  

  

Ziektekostenverzekering visumplichtige studenten   

Buitenlandse visumplichtige studenten moeten een geldige ziektekostenverzekering hebben om een 

verblijfsvergunning te kunnen krijgen. De kosten van de verzekering zijn voor rekening van de student. 

Niet-visumplichtige buitenlandse studenten die niet beschikken over een EU Health Insurance Card, 

dienen na aankomst in Nederland een ziektekostenverzekering af te sluiten. Informatie over welke soort 

ziektekostenverzekering dat moet zijn, is te verkrijgen bij de balie van het Studenten Service Centrum.   

  

Voor bezwaar en beroep wordt verwezen naar de Regeling Rechtsbescherming (Studentenstatuut)  


