
  

 

 

 

Vaststelling hoogte te 

betalen collegegeld 
 
Collegejaar 2018/2019 

Bachelor studenten 

De hoogte van het door jou te betalen collegegeld wordt vastgesteld door het Student Service 

Centre op het moment dat wij je verzoek tot inschrijving hebben ontvangen (via Studielink) en je 

hebt aangegeven hoe jij je collegegeld zult betalen. Dit laatste is mogelijk in Studielink vanaf 15 mei 

2018.  

 

Bij visumplichtige eerstejaars bachelor studenten die toegelaten zijn tot de opleiding, zal de hoogte 

van het te betalen instellingscollegegeld reeds worden vastgesteld na het toelatingsbesluit. 

 

De hoogte van het collegegeld wordt berekend op basis van de indicatie collegegeld die we van DUO 

ontvangen dan wel van de ons op dat moment bekende gegevens met betrekking tot je nationaliteit, 

je vooropleiding en, in geval van inschrijving voor het eerste jaar van de bacheloropleiding, of je 

eerder ingeschreven bent geweest in het hoger onderwijs in Nederland. Mocht naderhand blijken dat 

op de eerste dag van inschrijving er een wijziging heeft plaatsgevonden in je nationaliteit,  

vooropleiding en/of inschrijfgegevens in het Nederlandse hoger onderwijs dan kan het in rekening 

gebrachte collegegeld door ons worden gewijzigd. 

  

Bijvoorbeeld, je hebt een verzoek tot inschrijving voor een bachelor ingediend in maart maar je 

behaalt in augustus een bachelor diploma bij een andere hbo instelling of universiteit in Nederland. 

Op het moment van verwerking van je verzoek tot inschrijving voor de bachelor opleiding bij 

Wageningen University, was dit gegeven nog niet bekend en hebben we jou het wettelijk collegegeld 

in rekening gebracht. In september krijgen we van DUO het bericht dat je op 1 september toch al 

een ander bachelor diploma had behaald en dat je geen aanspraak meer maakt op wettelijk 

collegegeld. Je voldoet immers niet aan de diplomavoorwaarde op de eerste dag van je inschrijving 

in 2018/2019. Wij zullen je dan alsnog het instellingscollegegeld 2 in rekening brengen en je zult het 

verschil in collegegeld moeten bijbetalen. Wordt dit verschil niet betaald, dan zal je inschrijving 

worden beëindigd volgens de geldende regels m.b.t. uitschrijving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Aan de tekst op deze pagina 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. 

 



 

 

 

 


