
 
 

Collegegeldtarieven 2019-2020 (overzicht) 
 

BACHELOR OPLEIDINGEN 

Volledig wettelijk collegegeld 

(NL/EER/SME3 studenten zonder bachelorgraad) 

€2083 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde1 en aan de 

diplomavoorwaarde2. 

Verlaagd wettelijk collegegeld (50%) 

(NL/EER/SME3 studenten zonder bachelorgraad die in 
2019/2020 zich voor de eerste keer inschrijven in het 

hoger onderwijs in Nederland) (Halvering collegegeld) 

€1041 Je schrijft je in voor een bacheloropleiding in 2019/2020.  

Daarbij voldoe je aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en aan de 

diplomavoorwaarde² en je bent niet eerder ingeschreven 

geweest voor een opleiding aan een door de Nederlandse 

overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit. 

Instellingscollegegeld 2  

(NL/EER/SME3 studenten die een tweede bachelor 

opleiding doen) 

€12500 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 

diplomavoorwaarde². Je schrijft je in voor een bacheloropleiding 

en je hebt al een bachelor graad behaald. 

Instellingscollegegeld 3 

(niet-NL/EER/SME3 studenten) 

€15700 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je schrijft je 

in voor een bacheloropleiding. 

 

MASTER OPLEIDINGEN (WAGENINGEN UNIVERSITEIT - VOLTIJDS) 

Volledig Wettelijk Collegegeld 

(NL/EER/SME3 studenten zonder mastergraad) 

€2083 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en aan de 

diplomavoorwaarde². 

Instellingscollegegeld 2   

(NL/EER/SME3 studenten die een tweede master 

opleiding doen) 

€13250 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 

diplomavoorwaarde². Je schrijft je in voor een masteropleiding 

en je hebt al een master graad behaald. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2019) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met master starten 

in 2019/2020)  

€18700 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je begint 

met een masteropleiding in 2019/2020. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2018) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met master zijn 

gestart in 2018/2019) 

€18700 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

masteropleiding begonnen in 2018/2019 en onafgebroken 

ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2017) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met master zijn 

gestart in 2017/2018) 

€17800 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

masteropleiding begonnen in 2017/2018 en onafgebroken 

ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2016) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met master zijn 

gestart in 2016/2017) 

€16900 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

masteropleiding begonnen in 2016/2017 en onafgebroken 

ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2015) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met master zijn 

gestart in 2015/2016) 

€16250 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

masteropleiding begonnen in 2015/2016 en onafgebroken 

ingeschreven voor dezelfde studie. 

 

MASTER OPLEIDING WATER TECHNOLOGY (JOINT DEGREE WU/UT/RUG) 

Volledig Wettelijk Collegegeld 

(NL/EER/SME3 studenten zonder mastergraad) 

€2083 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en aan de 

diplomavoorwaarde² 

Instellingscollegegeld 2 (cohort 2019) 

(NL/EER/SME3 studenten die MWT als tweede master 

doen en starten in 2019/2020) 

€15500 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 

diplomavoorwaarde². Je begint met de master Water Technology 

in 2019/2020 en je hebt dan al een master graad behaald. 

Instellingscollegegeld 2 (cohort 2018 en eerder)  

(NL/EER/SME3 studenten die MWT als tweede master 

doen en zijn gestart in 2018/2019 of eerder) 

€14500 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 

diplomavoorwaarde². Je bent met Water Technology begonnen 

in 2018/2019 of eerder en je had toen al een master graad 

behaald. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2019)  

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met MWT starten in 

2019/2020) 

€15500 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je begint 

met de masteropleiding Water Technology in 2019/2020. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2018 en eerder)) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die met MWT zijn 

gestart in 2018/2019 of eerder) 

€14500 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met de 
master Water Technology begonnen in 2018/2019 of eerder en 

je bent onafgebroken ingeschreven voor deze studie. 

                                                 
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 2019-2020 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  NL/EER/SME: uit Nederland, Europese Unie lidstaat, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of Suriname 



 
 

Collegegeldtarieven 2019-2020 (overzicht) (vervolg)  
 

ONLINE MASTEROPLEIDINGEN (IN DEELTIJD) 

Volledig Wettelijk Collegegeld 

(NL/EER/SME studenten zonder mastergraad) 

€2083 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde1 en aan de 

diplomavoorwaarde2. 

Instellingscollegegeld 2   

(NL/EER/SME3 studenten die online master als tweede 

master opleiding doen) 

€7290 Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ maar niet aan de 
diplomavoorwaarde². Je schrijft je in voor een online master in 

deeltijd en je hebt al een master graad behaald. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2019) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die starten in 

2019/2020 met online master) 

€10285 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹ en je begint 

met een online master in deeltijd in 2019-2020. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2018) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die zijn gestart in 

2018/2019 met online master) 

€10285 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

online master in deeltijd begonnen in 2018-2019 en 

onafgebroken ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2017) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die zijn gestart in 

2017/2018 met online master) 

€9790 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

online master in deeltijd begonnen in 2017-2018 en 

onafgebroken ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2016) 

(niet-NL/EER/SME3 studenten die zijn gestart in 

2016/2017 met online master) 

€8450 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

online master in deeltijd begonnen in 2016-2017 en 

onafgebroken ingeschreven voor dezelfde studie. 

Instellingscollegegeld 3 (cohort 2015) 

niet-NL/EER/SME3 studenten die zijn gestart in 

2015/2016 met online master) 

€8125 Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde¹. Je bent met je 

online master in deeltijd begonnen in 2015-2016 en 

onafgebroken ingeschreven voor dezelfde studie. 

 

SCHAKELPROGRAMMA’S 

Vergoeding per studiepunt (in EC)  

binnen schakelprogramma 

€34,72 Je schrijft je in als student voor een schakelprogramma met een 

maximumomvang van 30 EC. 

 

Disclaimer 

De in de tabel genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van 

nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur. 

 

                                                 
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 2019-2020 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 NL/EER/SME: uit Nederland, Europese Unie lidstaat, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of Suriname 


