
Overzicht collegegelden 2023 – 2024 
 

Wettelijk collegegeld 2023-2024 
Als aan de basiscriteria van noot 1 wordt voldaan. De administratiekosten bij betaling in termijnen zijn € 24. 

1 Bachelor en Associate degree voltijd en duaal en 
Master deeltijd en duaal 

€ 2.314 (was € 2.209) 
Zie de punten 3 en 4 voor de uitzondering i.v.m. 
halveringsmaatregel. 

2 Bachelor en Associate degree deeltijd € 1.934 (was € 1.846) 
Zie de punten 3 en 4 voor de uitzondering i.v.m. 
halveringsmaartregel. 

3 Uitzondering op de bedragen onder 1 en 2 voor eerste 
jaar Bachelor en Associate degree 

Eenmalig het eerste jaar de helft van het reguliere 
bedrag: 
- voltijd en duaal € 1.157 (was € 1.105) 
- deeltijd € 967 (was € 923) 
indien in 2023-2024 voor het eerst met een opleiding aan 
hogeschool of universiteit wordt begonnen. Opschorten 
halvering bij onderbreken inschrijving is niet mogelijk. 
Bij een incidentele inschrijving in de loop van het 
studiejaar en de februari-instroom is de halvering 
eenmalig voor 12 maanden. Voor de maanden die 
behoren tot het studiejaar 2024-2025 is dat op basis van 
het dan geldende tarief.  

4 Uitzondering op de bedragen onder 1 en 2 voor tweede 
jaar Bachelor leraar Basisonderwijs voltijd, duaal en 
deeltijd 
 

Eenmalig de helft van het reguliere bedrag voor dat 
studiejaar, indien de student het eerste jaar van 
inschrijving voor een opleiding in aanmerking is gekomen 
voor halvering. Idem, zoals aangegeven onder 3, bij 
opschorting en inschrijving in de loop van het studiejaar. 
Bij de Master Leren en Innoveren geldt de eenmalige 
halvering van het reguliere bedrag voor het betreffende 
studiejaar m.i.v. 2022-2023 of later, mits het tweede jaar 
halvering nog niet is genoten voor een bachelor- of 
associate degree-opleiding, behorend tot de sector 
onderwijs. 

5 Tweede inschrijving/parallelle studie 
Voor tweede inschrijving naast eerste bij de hogeschool 
of andere instelling tegen wettelijk collegegeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voor de direct aansluitende inschrijving ter afronding 
van de tweede studie na afronding van de eerste. 
 
Nb: degene die voor de 1e opleiding in aanmerking 
komt voor het wettelijk collegegeld  met toepassing van 
de uitzondering, genoemd na punt 2 van noot 1, valt 
voor de 2e inschrijving onder het instellingscollegegeld. 

€ 2.314 minus collegegeld 1e inschrijving 
€ 1.157 minus collegegeld andere inschrijving indien 
eerste jaar halvering volgens punt 3 geldt. Toepassing 
12 maandenregel, zoals beschreven onder punt 3, als de 
tweede inschrijving later dan de eerste plaatsvindt: met 
ingang van de 13e maand voor de eerste inschrijving is 
het collegegeld voor de tweede inschrijving gelijk aan het 
dan geldende volledig wettelijk collegegeld minus het 
collegegeld voor de eerste inschrijving. 
€ 1.157 minus collegegeld andere inschrijving, indien het 
om het tweede jaar gaat van twee inschrijvingen voor 
lerarenopleidingen volgens punt 4. 
 
€ 2.314 

6 Bachelor double degree 
Voor studenten van de buitenlandse partnerinstelling op 
basis van de overeenkomst tussen de hogeschool en 
de partner voor de opleiding (uitwisseling) 

Gereduceerd tarief tot eventueel nihil 

Tabel 1 (wettelijk collegegeld) 
 

 
 
 

Examengeld extraneus en cursusgeld cursist 2023-2024 



Examengeld extraneus 
Geeft alleen het recht tentamens en examens van initieel 
onderwijs af te leggen. Geen recht op volgen van onderwijs 
en begeleiding of gebruik maken van voorzieningen. Stages, 
scriptie maken en projectonderwijs dus bijvoorbeeld ook niet 
mogelijk. 

€ 2.977 (was € 2.842) 
Geen betaling in termijnen mogelijk 

Cursusgeld initieel onderwijs 
Van toepassing indien niet op tijd is voldaan aan de 
voorwaarden voor inschrijving als student en hij wel onder 
de voorwaarden van noot 2 zou vallen. Als cursist is geen 
examen mogelijk. 

€ 5.921 (was € 5.653) 
De administratiekosten bij betaling in termijnen zijn 
standaard € 24. 

Tabel 2 (Examengeld en cursusgeld) 

 
 

Instellingscollegegeld 2023-2024  
Voor Nederlandse en buitenlandse studenten die niet voldoen aan de 2 basiscriteria van noot 1 en voor studenten die 
eerder een samengesteld programma bij de hogeschool hebben afgerond tegen het wettelijk collegegeld  en alleen om 
die reden niet voldoen aan het 2e criterium. 
Bij instellingscollegegeld is geen sprake van een overheidsbijdrage. De hoogte van het reguliere tarief is ongeveer gelijk 
aan de gemiddelde hoogte van het wettelijk collegegeld per student, verhoogd met de gemiddelde overheidsbijdrage per 
student per jaar. Bij de deeltijdopleidingen wordt daarnaast voor een deel rekening gehouden met de studielast per jaar. 
De administratiekosten bij betaling in termijnen zijn € 24. 
1 Bachelor en Associate degree voltijd en duaal, 

Master duaal 
€ 8.899 (was € 8.495) 
€ 8.899 (was € 8.495) 

2 Bachelor en Associate degree deeltijd 
Master deeltijd Pedagogiek 
Master deeltijd Leren en Innoveren 

€ 8.565 (was € 8.176) 
€ 8.565 (was € 8.176) 
€ 7.979 (was € 7.617) 

3 Studenten van opleidingen die enkel een verplichte, 
externe  landelijke (kennis)toets moeten afronden voor 
het examen. 

€ 2.209 (was € 2.209) 

4 Tweede inschrijving/parallelle studie 
Bij tweede inschrijving bij de hogeschool naast eerste 
inschrijving bij de hogeschool tegen 
instellingscollegegeld. 
 
 

€ 4.450 voor de 2e inschrijving (was € 4.248) 
Is met korting van 50% op het tarief ad € 8.899 
Na afronding 1e studie geldt deze korting ook voor 
afronding 2e studie, zolang de nominale studieduur niet 
is verstreken en de inschrijving niet  wordt onderbroken. 

5 Bachelor leraren- of gezondheidszorgopleiding na 
samengesteld programma  
Voor studenten met een graad op basis samengesteld 
programma  (ook genaamd vrije studierichting) 
waarvoor het getuigschrift is uitgereikt door de 
examencommissie van een leraren- of 
gezondheidszorgopleiding bij een rechtsvoorganger van 
de hogeschool. 

€ 2.314 (was € 2.209) 
 
Het tarief geldt voor de nominale studieduur en zolang 
de inschrijving niet wordt onderbroken. 

6 Bachelor double degree 
Voor studenten van de buitenlandse partnerinstelling op 
basis van de overeenkomst tussen de hogeschool en 
de partner voor de opleiding (uitwisseling) 

Gereduceerd tarief tot eventueel nihil 

Tabel 3 (Instellingscollegegeld) 

 
Noot 1 Nationaliteitsvereisten; nog geen graad, tenzij 
Voor deze college-, cursus- en examengelden komen alleen in aanmerking personen die: 

1. Behoren tot een van de groepen personen bedoeld in artikel 2.2, 1e lid, van de Wet studiefinanciering 2000 (zie de 
toelichting hierna) of de Surinaamse nationaliteit bezitten en 

2. Volgens BRON HO bij de inschrijving voor een associate degree-opleiding nog geen graad in het hoger onderwijs 
heeft behaald, bij de inschrijving voor een bacheloropleiding nog geen bachelorgraad en bij de inschrijving voor 
een masteropleiding nog geen mastergraad (of een aan de bachelor- of mastergraad gelijkwaardig afsluitend 
examen) hebben behaald bij een bekostigde instelling. De aanmelder is verplicht de tot de ingangsdatum van 
inschrijving behaalde of te behalen graden op te geven of in elk geval de afgeronde hbo- of wo-opleidingen, opdat 
de hogeschool kan controleren of al een graad is behaald. Blijkt achteraf dat ten onrechte is uitgegaan van geen 
graad, dan valt de student met terugwerkende kracht alsnog onder het instellingscollegegeld en is hij dat aan de 
hogeschool verschuldigd. 



Uitzondering: De 2e voorwaarde geldt niet voor een student die zich voor de eerste keer voor een leraren- of 
gezondheidszorgopleiding inschrijft (dus al wel een graad behaald, maar nog niet voor een opleiding in die 
sectoren). Studenten met een getuigschrift voor een zogenaamd samengesteld programma van een 
rechtsvoorganger van de hogeschool, dat volgens BRON HO onder een leraren- of gezondheidszorgopleiding valt, 
komen onder voorwaarden in aanmerking voor een verlaagd instellingscollegegeld bij inschrijving voor een 
leraren- of gezondheidszorgopleiding.   

 
Toelichting op ‘groepen personen’ 
Bij de groepen personen in artikel 2.2, 1e lid, Wet Studiefinanciering 2000 gaat het, samengevat, om: 
a. Personen die een EER- of de Zwitserse nationaliteit bezitten; 
b. Personen met de Turkse nationaliteit: kinderen van (voormalig) werknemers die in een lidstaat wonen waar zij werken 

of hebben gewerkt; 
c. Familieleden van in Nederland wonende EU-burgers, die een niet-EER-nationaliteit bezitten. Onder familieleden wordt 

verstaan: 
- de echtgenoot of de partner met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van dat land een 
geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voor zover dat gelijk gesteld is met een huwelijk en aan de voorwaarden 
daarvoor wordt voldaan en 
- een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn alsmede die van de partner beneden de leeftijd van 21 jaar of die 
ten hunnen laste komt; 

d. Houders van een door Nederland afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en personen die 
onderdaan zijn van een derde land (niet EU-lidstaten) en de status van langdurig ingezetenen in een andere EU-
lidstaat hebben en in Nederland een verblijfsvergunning krijgen (en dus in Nederland wonen); 

e. Vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel (voor bepaalde of onbepaalde tijd) of regulier (voor onbepaalde tijd 
of, onder voorwaarden, bepaalde tijd); 

f. Vreemdelingen in afwachting van het verlenen of verlengen van de verblijfsvergunning, voor zover zij reeds 
studiefinanciering genieten; 

g. Vreemdelingen die al eerder een tegemoetkoming ingevolge de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten (WTOS) hebben ontvangen. 

h. Studenten met een Britse nationaliteit (onderdanen van het Verenigd koninkrijk) die voor peildatum 1 januari 2021 
rechtmatig en ononderbroken in Nederland verblijven. 


