Bachelor studenten

Collegegeld 2019/2020
Collegejaar 2019/2020

Wil je je inschrijven bij Wageningen University als student voor een bacheloropleiding dan zal je per studiejaar
collegegeld moeten betalen. Wageningen University kent de volgende typen collegegelden voor bachelor studenten:
a) Het wettelijk collegegeld
Volledig wettelijk collegegeld
Verlaagd wettelijk collegegeld (halvering collegegeld)
b) Het instellingscollegegeld 2
c) Het instellingscollegegeld 3
Welk collegegeldtype je betaalt in 2019/2020, hangt af van:
a) je nationaliteit
b) of je eerder een opleiding hebt afgerond in Nederland, en
c) of je eerder ingeschreven bent geweest aan een Nederlandse hogeschool of universiteit
Hieronder kun je lezen voor welk collegegeld jij in aanmerking komt en wat de hoogte is van de verschillende
collegegelden. Wil je je inschrijven voor een bacheloropleiding 'als extraneus', dan betaal je een examengeld dat
gelijk is aan het collegegeld dat je zou moeten betalen bij inschrijving 'als student'.

Volledig wettelijk collegegeld = €2.083,(voor EU/EFTA¹/Surinaamse studenten die geen Nederlands bachelor diploma hebben maar wel eerder ingeschreven
hebben gestaan als student bij een Nederlandse universiteit of hbo-instelling)
Je betaalt het volledig wettelijk collegegeld van €2.083,- indien je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde* en aan de
diplomavoorwaarde** op de eerste dag van inschrijving in het studiejaar 2019/2020 en je komt niet in aanmerking
voor het verlaagd wettelijk collegegeld. (zie beneden voor uitleg voorwaarden)

Verlaagd wettelijk collegegeld = €1.041,(voor EU/EFTA¹/Surinaamse studenten die geen Nederlands bachelor diploma hebben en die zich voor de eerste keer
inschrijven in 2019/2020 als student bij een Nederlandse universiteit of hbo-instelling)
Je betaalt het verlaagd wettelijk collegegeld van €1.041 indien je je inschrijft voor een bachelor opleiding 2019/2020
aan Wageningen University en je vóór het studiejaar 2019/2020 niet eerder ingeschreven bent geweest voor een
opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Daarnaast voldoe je aan de nationaliteitsvoorwaarde* en aan
de diplomavoorwaarde** op de eerste dag van inschrijving in het studiejaar 2019/2020. (zie beneden voor uitleg
voorwaarden)

Instellingscollegegeld 2 (voor tweede bachelor studies) = €12.500,(voor EU/EFTA¹/Surinaamse studenten die een tweede bachelorstudie doen nadat ze eerder in Nederland een bachelor
diploma hebben behaald)
Voldoe je wel aan de nationaliteitsvoorwaarde* maar niet aan de diplomavoorwaarde **, dan betaal je het
instellingscollegegeld 2 van €12.500,-. Dit geldt dus voor studenten die met een tweede bachelor studie beginnen
nadat ze eerder een gelijksoortig diploma hebben behaald in Nederland. (zie beneden voor uitleg voorwaarden)
Aanvullende informatie over collegegelden in geval van een tweede studie vind je op Collegegeld Tweede Studie.

Instellingscollegegeld 3 (voor bachelor opleidingen) = €15.700,(voor niet-EU/niet-EFTA¹/niet-Surinaamse studenten)
Je betaalt het instellingscollegegeld 3 van €15.700,- als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde*. (zie
beneden voor uitleg van deze voorwaarde)
¹ EU = Europese Unie
EFTA = European Free Trade Association = IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

*Nationaliteitsvoorwaarde
Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde indien:
a)

Je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of
Suriname, of

a)

Je hebt een andere nationaliteit, maar je behoort wel tot één van de groepen van personen bedoeld in artikel
2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000. Om vast te stellen of je tot één van deze groepen behoort, kijk op de
website van DUO of je in aanmerking komt voor studiefinanciering of niet: https://duo.nl/particulier/studentfinance/eligibility.jsp. Kom je in aanmerking voor studiefinanciering dan behoor je tot een van de groepen van
personen als bedoeld ín artikel 2.2 van de WSF2000.

Voorbeelden van groepen genoemd in artikel 2.2 van de WSF 2000 zijn:
a)

Je bent in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning type ‘familielid EU/EER¹’. Dit houdt in dat je
behoort tot het gezin van iemand met een EU/EER nationaliteit die woont in Nederland

b)

Je bent in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (type I) op basis van
een van de verblijfsbeperkingen genoemd in lid 1a van artikel 3 van het Besluit studiefinanciering 2000

c)

Je bent in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier (type II) of een
Nederlandse verblijfsvergunning asiel (type III of IV)

d)

Je hebt niet de nationaliteit van een van de EU-/EER landen maar je beschikt over een verblijfsvergunning EU
Langdurig ingezetene van een EU land en een tijdelijke verblijfsvergunning voor Nederland (bijv. in verband
met studie)

e)

Je behoort niet tot een van bovenstaande groepen behoren maar je ontvangt wel studiefinanciering van DUO
in het studiejaar 2019/2020.

Behoor je tot een van bovengenoemde groepen, stuur dan een email naar het Student Service Centre
(ssc@wur.nl) en voeg daarbij een kopie van beide zijden van je verblijfsvergunning en, indien van toepassing, de
brief van DUO waarin bevestigd wordt dat je studiefinanciering ontvangt in 2019/2020.

**Diplomavoorwaarde
Als bachelor student voldoe je aan de diplomavoorwaarde indien je je inschrijft voor een bacheloropleiding en je hebt
volgens het basisregister onderwijs (BRON-HO) sedert 1 september 1991 niet eerder een bachelor graad (of daarmee
gelijk te stellen graad) behaald in het Nederlands Hoger Onderwijs.
Schrijf je je in voor een tweede opleiding terwijl je nog bezig bent met je eerste opleiding, dan mag je na afstuderen
in je eerste opleiding, je tweede opleiding afmaken tegen het dan geldende wettelijk collegegeldtarief. Je moet dan
uiteraard wel voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde zoals hierboven genoemd én je inschrijving als student voor de
tweede opleiding loopt onafgebroken door.

Disclaimer
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud
en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.

¹ EU = Europese Unie
EER = Europese Economische Ruimte = EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen

