
  

 

 

 

Collegegeld 2018/2019 
Collegejaar 2018/2019 

Online master opleidingen 

Wageningen University kent voor de online masteropleidingen (in deeltijd) de volgende typen collegegelden: 
1. Het wettelijk collegegeld 
2. Het instellingscollegegeld 2 (online Masteropleidingen in deeltijd) 
3. Het instellingscollegegeld 3 (online Masteropleidingen in deeltijd) 

 
Welk collegegeldtype je betaalt in 2018/2019 en hoeveel, hangt af van: 

a) je nationaliteit,  
b) of je eerder een opleiding hebt afgerond in Nederland, en 
c) het jaar waarin je bent gestart met je opleiding  

Hieronder vind je per collegegeldtype de voorwaarden en kun je lezen waarvoor jij in aanmerking komt. Een overzicht 
hiervan is te vinden in de Tabel Collegegelden 2018/2019. 
 
Wettelijk Collegegeld = € 2.060,- 
Voor je inschrijving als student in een online masterprogramma betaal je het wettelijk collegegeld indien je voldoet 
aan de nationaliteitsvoorwaarde* én aan de diplomavoorwaarde** op de eerste dag van inschrijving in het studiejaar 
2018/2019; ook als je de opleiding in deeltijd volgt. 
 
Instellingscollegegeld 2 Online master in deeltijd (voor tweede studies)  
Voldoe je wel aan de nationaliteitsvoorwaarde* maar niet aan de diplomavoorwaarde** dan betaal je het 
instellingscollegegeld 2. Schrijf je je in voor een online masteropleiding dan betaal je een deeltijd 
instellingscollegegeld 2. 
 
Type Collegegeld Deeltijd tarief 2018/2019 
Instellingscollegegeld 2 – Online Masteropleiding in deeltijd €7.425,- 
Instellingscollegegeld 2 – Online Masteropleiding in deeltijd (cohort 2015) €7.325,- 

    
Studenten die in 2015/2016 met hun online masteropleiding zijn begonnen aan Wageningen University en 
onafgebroken ingeschreven hebben gestaan (=cohort 2015), betalen voor hun her-inschrijving in 2018/2019 een 
aangepast tarief. 
 
Aanvullende informatie over collegegelden in geval van een tweede studie vind je op Collegegeld Tweede Studie. 
 
Instellingscollegegeld 3 Online master in deeltijd  
(voor niet-NL/niet-EER¹/niet-Surinaamse nationaliteiten) 
 
Je betaalt het instellingscollegegeld 3 als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde*. Je hebt dus niet de 
nationaliteit van een de landen van de Europese Economische Ruimte of van Suriname en je behoort ook niet tot een 
van de andere groepen van personen bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000.  
(¹EER = Europese Economische Ruimte = EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) 
 



 

 

 
 

Schrijf je je in voor een online masteropleiding in deeltijd, dan betaal je een deeltijd instellingscollegegeld 3. De hoogte 
hiervan hangt af van het studiejaar waarin je met je online opleiding bent begonnen. Voor her-inschrijvers geldt hierbij 
dat er sprake moet zijn van een aaneengesloten inschrijving. Voor 2018/2019 gelden de volgende bedragen: 
 
Type Collegegeld Tarief 2018/2019 
Instellingscollegegeld 3 - Online Masterprogramma in deeltijd (cohort 2018) €10.230,- 
Instellingscollegegeld 3 - Online Masterprogramma in deeltijd (cohort 2017) € 9.735,- 
Instellingscollegegeld 3 - Online Masterprogramma in deeltijd (cohort 2016) € 8.400,- 
Instellingscollegegeld 3 - Online Masterprogramma in deeltijd (cohort 2015) € 8.075,- 

 
 
*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  

b) 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, kun je de 
nationality chart doorlopen op de website van DUO. 

 
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  
(¹EER = Europese Economische Ruimte = EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) 

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 2018/2019. 

 
Behoor je tot een van bovengenoemde groepen, stuur dan een e-mail 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 2018/2019. 
 
**Diplomavoorwaarde 
Je voldoet aan de diplomavoorwaarde indien jij je inschrijft voor een online masteropleiding en je hebt, volgens het 
basisregister onderwijs (BRON-HO), sedert 1 september 1991 niet eerder een master 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.  
 

https://duo.nl/particulier/international-student/student-finance/how-does-it-work.jsp
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011545/2011-01-01
mailto:ssc@wur.nl

