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Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven

1. Inleiding
Ingevolge artikel 7.46 van de WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. Het
College heeft in 2015 beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven vastgesteld.
Aanleiding hiervoor was deze wettelijke bepaling, alsmede het verzoek hiertoe van de Centrale
Studentenraad. Het beleid is in 2018 aan een evaluatie onderworpen. Dit document beschrijft het
beleid zoals het na opvolging van voornoemde evaluatie geldt.

2.1 Methodiek voor bepalen tarief instellingscollegegeld
Voor de methodiek voor het vaststellen van het instellingscollegegeld geldt als uitgangspunt dat de
tarieven minimaal kostendekkend dienen te zijn. Omdat in de centrale administratie de kosten niet
per eenheid van een opleiding worden vastgelegd is gezocht naar het beste alternatief dat in
aanmerking komt voor de berekening van het instellingscollegegeld. Hierbij is gekozen voor de
alternatieve kosten (opportunity costs): de economische kosten uitgedrukt in termen van de beste
gemiste kans. Het waardeert de (niet-gerealiseerde) opbrengst van het best mogelijke alternatief.
De UvA ontvangt voor studenten die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 7.45a
WHW een rijksbijdrage en wettelijk collegegeld van het betreffende studiejaar. Voor de studenten
waarvoor het instellingscollegegeld van toepassing is ontvangt de UvA geen bekostiging. Deze
tarieven worden berekend op basis van gederfde inkomsten of opportunity costs, waarbij het tarief
wordt gebaseerd op de meest recente definitieve rijksbijdrage bestaand uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van het
betreffende studiejaar.
Bij de berekeningen van de gemiste rijksbijdrage worden per student de bedragen uit de meest
recente definitief vastgestelde “berekening rijksbijdrage en prestatiebekostiging Universiteit en
Hogescholen” gehanteerd. Voor het berekenen van de tarieven voor 2019-2020 zal de definitieve
rijksbijdrage over 2017 worden gebruikt. De procedure wordt in 2.2 nader uiteengezet.
Tarieven worden gedifferentieerd naar laag, hoog en top. Deze methodiek doet recht aan het
onderscheid dat hiertoe wordt gemaakt in de rijksbijdrage (bekostigingsniveau) en het daaraan
gerelateerde verwachte kostenpatroon van de verschillende opleidingen. Daarnaast worden
verschillende tarieven gehanteerd voor bachelor en master, omdat de inrichting, samenstelling en
opbouw van een bachelor sterk verschilt van een master. Tevens worden verschillende tarieven
gehanteerd voor 1, 2 of 3 jarige masters.
Een cijfermatige uiteenzetting van de berekende bedragen en aantallen is te vinden in bijlage 1. Bij
het opstellen van het tarief is rekening gehouden met de nominale studieduur. De diplomabonus
wordt zo in een juiste verhouding aan de jaren toegerekend.

2.2 Procedure voor het bepalen van het Instellingscollegegeld
Faculteiten kunnen, vóór 15 mei van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor het
tarief gaat gelden, een gemotiveerd verzoek indienen bij het College, om (voor alle of bepaalde
opleidingen) een door de faculteit voorgesteld tarief vast te stellen. Het College legt het verzoek voor
aan een Commissie (met vertegenwoordigers van faculteiten en vertegenwoordiger CSR, F&C en
JZ). Deze Commissie komt eenmaal per jaar (tussen 1 juni en 15 juli) bijeen. Het College besluit met
inachtneming van het advies van de Commissie.
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De joint degree opleidingen dienen een zekere mate van autonomie te hebben om de tarieven in
goede afstemming met de partnerinstelling(en) te kunnen maken. Deze verzoeken worden daarom
slechts aan een marginale proceduretoets onderworpen. De commissie toetst slechts of de procedure
juist is gevolgd en of er geen significante afwijkingen van de gangbare tarieven worden voorgesteld
zonder dat daar een afdoende motivering voor wordt gegeven. Deze marginale proceduretoets wordt
ook gehanteerd bij verzoeken van opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief 1.
Voor de gevallen waarin geen verzoek bij het College is ingediend geldt de door het College
vastgestelde tarieven volgens de methodiek, zoals in dit advies beschreven.
Daarnaast heeft de Commissie de taak om de ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot het
totaal aantal studenten jaarlijks bezien. Het College kan om een vervroegde evaluatie van het beleid
vragen indien het vermoeden bestaat dat de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties.
De regie van het jaarlijks terugkerende proces ten aanzien van het vaststellen van de
instellingscollegegeldtarieven ligt bij Academische Zaken, die de afdelingen Financiën & Control en
Juridische Zaken consulteert.

2.3 Tarieven instellingscollegegeld tweede studie
De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven zijn terug te vinden in het
Inschrijvingsbesluit 2018-2019 van de Universiteit van Amsterdam. De standaard
instellingscollegegeldtarieven 2018-2019 voor tweede studie studenten worden hieronder vermeld:

Bachelor
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
1

2

3-jarige
€
€
€

1-jarige
€
€

13.400
19.100

2-jarige
€
€

7.600
10.300
18.600

3-jarige

9.500
13.300
€

20.600

2.4 Tarieven niet-EER studenten
1

Conform artikel 6.7 WHW hebben deze opleidingen toestemming voor het hanteren van specifieke
selectiecriteria en hoger collegegeld. Bij de instelling betreft dit de opleidingen Liberal Arts and Sciences
(AUC) en Politics, Psychology Law and Economics (PPLE).
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Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd, omdat voor
met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten worden gemaakt.
Het gaat met name om zaken die verband houden met de begeleiding en dienstverlening aan nietEER studenten. Faculteiten zijn in principe vrij de omvang van die aanvullende toeslag zelf te
bepalen op basis van marktomstandigheden, extra wervings- en andere kosten die worden gemaakt.
Dit gebeurt op basis van een onderbouwd verzoek aan het College, dat wordt voorgelegd aan de
Commissie Instellingscollegegeld als onderdeel van de jaarlijkse procedure voor het vaststellen van
de instellingscollegegeldtarieven zoals omschreven op pagina 2. De meest recent vastgestelde
instellingscollegegeldtarieven zijn terug te vinden in het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit van
Amsterdam. De standaard instellingscollegegeldtarieven 2018-2019 voor niet-EER studenten worden
hieronder genoemd:
Bachelor
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 10.
1

2

3-jarige
€
€
€

1-jarige
€
€

14.740
21.010

2-jarige
€
€

8.360
11.330
20.460

3-jarige

10.450
14.630
€

22.660

3. Uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief
De in 2.2 genoemde Commissie adviseert over gewenste continuering van bestaande gevallen die
zijn vastgelegd in het Inschrijvingsbesluit.
Voor nieuwe gevallen wordt voorgesteld dat de decanen vóór 15 mei van het studiejaar,
voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de uitzondering gewenst is, een verzoek kunnen indienen
bij het College. Het College legt het verzoek voor een marginale proceduretoets voor aan de
Commissie die het College hierover adviseert. Het College besluit, met in achtneming van het advies
van de Commissie, of het betreffende geval wordt opgenomen in het volgende Inschrijvingsbesluit.

4. (Overgangs)regelingen
Het Inschrijvingbesluit 2018-2019 kent twee (overgangs)regelingen die direct in relatie staan met het
Instellingscollegegeld:
Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master respectievelijk voor een
tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven (ISB 2018-2019 artikel 2.7)
Deze regeling voorziet in het volgen van tweede studies aan de UvA voor een aangepast
Instellingscollegegeldtarief. Het tarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk tarief voor studenten die
onder strikte voorwaarden aansluitend aan de eerste bacheloropleiding een tweede bacheloropleiding
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volgen dan wel aansluitend aan de eerste master een tweede masteropleiding volgen aan de
Universiteit van Amsterdam.
Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2017 zijn ingeschreven voor een
bachelor- of masteropleiding aan de UvA (ISB 2018-2019 artikel 2.8).
Indien er sprake is van een tariefverhoging in daaropvolgende studiejaren, maakt de
Instellingscollegegeld betalende student gedurende de nominale studieduur aanspraak op het tarief
dat gold bij aanvang van de betreffende opleiding.
Deze regeling is vastgesteld om studenten niet te confronteren met een tariefverhoging gedurende de
studie.
De bovenstaande regelingen zullen in ieder geval tot een volgende evaluatie van het beleid worden
gecontinueerd.

5. Excellente studenten/ talenten
Voor excellente studenten/ talenten geldt het volgende. De UvA kent meerdere beurzenprogramma’s
voor internationale studenten , zoals het Amsterdam Excellence Scholarship Programme, het
Amsterdam Merit Scholarship Programme en het Amsterdam Science Talent Scholarship. Daarnaast
biedt het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) verschillende type beurzen aan voor zowel
Nederlandse als internationale studenten. Het AUF maakt bijzondere voorzieningen voor de
wetenschapsbeoefening en voor studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. In
uitzonderlijke gevallen verstrekt het AUF een (gedeeltelijke) studiebeurs. Faculteiten kunnen in
geval van een excellente student/bijzonder talent wijzen op voornoemde beurzenprogramma’s en de
mogelijkheid van het AUF.

6. Instellingscollegegeldtarief deeltijd
Er wordt geen onderscheid gemaakt in tarief voor deeltijd en voltijd. Ratio hiervoor is dat geen
beperkingen worden gesteld aan de te behalen EC per jaar. Ter voorkoming dat, in gevallen waarin
instellingscollegegeld verschuldigd is, studenten zich aanmelden voor een deeltijdopleiding enkel
met het oog op het betalen van een lager instellingscollegegeld (en vervolgens nominaal, voltijds
studeren), zijn de betreffende tarieven gelijk gesteld.

7. Bijzondere persoonlijke omstandigheden
In gevallen waarin toepassing van een bepaling uit het Inschrijvingsbesluit leidt tot een bijzonder
geval van onbillijkheid van overwegende aard kan het College besluiten (binnen de grenzen van de
wet) van de regeling af te wijken. Op basis van deze hardheidsclausule kan hoofd CSA (is belast met
de uitvoering van het Inschrijvingsbesluit) namens het College bepalen dat een student een
Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd is. Hoofd CSA legt
verzoek ter advisering voor aan de Casuscommissie Studentendecanen. Hoofd CSA besluit namens
College met inachtneming van het advies van de Casuscommissie Studentendecanen. Alleen in zeer
bijzondere gevallen wordt de hardheidsclausule toegepast, het gaat dan vrijwel steeds om gevallen
waarin een student op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet (langer) voldoet aan de
voorwaarden van een overgangsregeling (zoals afstuderen binnen de nominale duur). Het betreft
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altijd bijzondere persoonlijke omstandigheden, anders dan die voor alle personen die een tweede
studie wensen te starten of als voor niet-EER student, gelden.
8. Totstandkoming en evaluatie beleid

In 2015 is de werkgroep instellingscollegegeldtarieven door het College ingesteld om
beleidsvoorstellen te doen ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven voor de komende jaren.
Aanleiding was de wettelijke noodzaak en het verzoek van de Centrale Studentenraad om inzichtelijk
te maken waarom de instelling de door haar gestelde instellingscollegegeldtarieven hanteert.
Uiteindelijk is er naar aanleiding van het advies van deze werkgroep (d.d. 23 juni 2015) en met
positief advies van de CSR (d.d. 28 juni 2015) een methodiek ter bepaling van de
instellingscollegegeldtarieven voor de periode tot en met academisch jaar 2018-2019 vastgesteld en
op basis van dat beleid zijn de tarieven tot en met 2018-2019 vastgesteld. De werkgroep adviseerde
tevens om de methodiek na twee jaar te evalueren op haar beleidseffecten. Deze evaluatie is in 20172018 uitgevoerd door de evaluatiecommissie methodiek Instellingscollegegeld. Het in dit document
beschreven beleid is gebaseerd op het werk van de werkgroep Instellingscollegegeld en bijgesteld
naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie methodiek instellingscollegegeld.
Dit beleid geldt voor de studiejaren 2019-2020 tot en met 2023-2024 en zal na vijf jaar geëvalueerd
worden op haar beleidseffecten. In de evaluatie dient te worden onderzocht of de gehanteerde
methodiek instellingscollegegeld passend is voor het doel en of de uitvoering voldoende functioneel
en efficiënt is. De volgende evaluatie dient derhalve in 2023 te worden afgerond.
Het College kan om een vervroegde evaluatie van het beleid vragen indien het vermoeden bestaat dat
de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties. Dit kan zij bijvoorbeeld doen naar
aanleiding van een advies van de Commissie genoemd in paragraaf 2.2, die als taak heeft om de
ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot het totaal aantal studenten jaarlijks te bezien.

Samenvatting beleid Instellingscollegegeld
•

De collegegeldtarieven (zowel de standaard tarieven als afwijkende tarieven) moeten
minimaal kostendekkend zijn.

•

Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage. Hierbij wordt uitgegaan van de
rijksbijdrage over het meest recente jaar dat definitief is. De rijksbijdrage bestaat uit een
onderwijs- en onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk
collegegeld van het betreffende studiejaar.

•

Tevens is gedifferentieerd naar tarieven laag, hoog en top conform de methodiek van de
rijksbijdrage, alsmede worden verschillende tarieven gehanteerd voor de 1, 2 of 3 jarige
masters.

•

Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag van 10 procent)
gevraagd, omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit
meer kosten worden gemaakt.

•

Faculteiten krijgen de mogelijkheid om jaarlijks vóór 15 mei van het jaar voorafgaand aan het
studiejaar waarvoor het tarief gaat gelden een beargumenteerd verzoek om af te wijken van
deze standaardmethodiek in te dienen bij het College.
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•

Jaarlijks komt er een Commissie bijeen die het College adviseert ten aanzien van deze
afwijkingsvoorstellen. Deze Commissie adviseert tevens over gewenste continuering van
bestaande gevallen die zijn vastgelegd in het Inschrijvingsbesluit.

•

Voor de joint degrees, joint-programmes en voor opleidingen waarvoor de minister in het
kader van artikel 6.7 WHW (kleinschalig en intensief) toestemming heeft gegeven voor
specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld, worden verzoeken met betrekking tot
vaststellen van het (instellings)collegegeld ook rechtstreeks aan het College gedaan. De
hierboven genoemde commissie zal deze joint degree verzoeken, en verzoeken van
opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets
onderwerpen.

•

Het College neemt jaarlijks voor aanvang van het zomerreces een besluit over de voorstellen
voor afwijkende ICG-tarieven, zodat de tarieven zijn vastgesteld voordat de werving voor
opleidingen start.

•

De (overgangs)regelingen die direct in relatie staan met het Instellingscollegegeld worden
gecontinueerd . Het inschrijvingsbesluit kent twee van deze (overgangs) regelingen:
o Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master respectievelijk
voor een tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven (ISB 20182019 artikel 2.7)
o Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2017 zijn ingeschreven
voor een bachelor- of masteropleiding aan de UvA (ISB 2018-2019 artikel 2.8).

•

Het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld is voor de duur van vijf jaren (tot en met
academisch jaar 2023-2024) vastgesteld en wordt na vijf jaar (in 2023) geëvalueerd, tenzij er
zwaarwegende redenen bestaan om deze evaluatie eerder te laten plaatsvinden. Het College
kan om een vervroegde evaluatie van het beleid vragen indien de rijksbijdrage uit de pas
loopt met de onderwijsprestaties.
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Bijlage 1 Toelichting beleid instellingscollegegeld tarief
De berekening van de instellingcollegegeldtarieven komt op basis van een aantal stappen tot
stand.
Allereerst worden uit de rijksbijdragebestanden van OCW de prijzen gehaald voor onderwijs en
onderzoek. De prijs voor de berekening van de studentgebonden financiering voor een ongewogen
bekostigde inschrijving is gelijk aan de prijs van een graad OW.
Bekostiging: Rijksbijdrage en prestatiebekostiging
De UvA ontvangt de rijksbijdrage van de overheid als een totaal budget voor de kosten van
personeel, materiaal en huisvesting. Instellingen mogen zelf bepalen hoe zij de lumpsum besteden.
De rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Voor onderwijs zijn
dat de studentgebonden bekostiging, de onderwijsopslag in percentages en de onderwijsopslag in
bedragen. Voor onderzoek zijn dat de (onderwijs)graden, promoties, voorziening onderzoek in
bedragen en voorziening onderzoek in percentages. Voor de berekening van de studentgebonden
bekostiging wordt door de rijksoverheid gebruik gemaakt van:
• het aantal bekostigde inschrijvingen bij erkende bachelor- en masteropleidingen binnen de
nominale studieduur;
• het aantal bekostigde bachelor- en mastergraden dat is verleend.
Graden zijn in principe bekostigd als het een eerste graad (eerste bachelor of master diploma) betreft.
Daarnaast krijgt de instelling voor elke student in principe het nominale aantal inschrijvingsjaren
bekostigd voor zowel de bachelor als de master.
Naast de rijksbijdrage (lumpsum) kunnen hogescholen en universiteiten extra budget ontvangen voor
de prestatieafspraken. Het kabinet heeft de verdeling van een deel van het onderwijsbudget (7%)
gekoppeld aan de prestaties van hogescholen en universiteiten. Daarom zijn er prestatieafspraken
gemaakt met de onderwijsinstellingen. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken krijgen de
instellingen geld.
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Samenvattend ziet de bovenstaande beschrijving er als volgt uit.

Afbeelding 1: Schematische weergave rijksbijdrage en prestatiebekostiging (situatie 2018)
De in de afbeelding hierboven weergegeven blauwe blokken en de daaraan gekoppelde bedragen
kennen een directe relatie met het aantal bekostigde studenten en hun prestaties. In de paragraaf
hieronder wordt de totstandkoming van deze bedragen nader toegelicht.
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Toelichting Onderwijs - Studentgebonden financiering
De studentgebonden financiering wordt opgebouwd uit een aantal deelcomponenten, namelijk het
aantal bekostigde inschrijvingen en het aantal graden WO (wetenschappelijk onderwijs) zowel
bachelor als master. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een prijs en de wegingsfactor voor
onderwijs. De hoogte van de wegingsfactor is afhankelijk van het bekostigingsniveau van de
opleiding. Gamma-opleidingen hebben over het algemeen een laag bekostigingsniveau met een
weegfactor van 1, de bèta opleidingen een hoog bekostigingsniveau met de weegfactor 1,5 en de
medische opleidingen een top bekostigingsniveau met een weegfactor 3,0. Zo kent bijvoorbeeld een
bachelor Nederlandse Taal & Cultuur een wegingsfactor ‘Laag’ en een bachelor Geneeskunde een
wegingsfactor ‘Top’. In totaal worden er dus drie wegingsfactoren onderscheiden die betrekking
hebben op zowel bachelor als master opleidingen. De wegingsfactoren voor onderwijs en de
bijbehorende factor staan hieronder vermeld. De prijs voor een ongewogen inschrijving en/of graad
wo onderwijsdeel bedraagt momenteel € 3.907,34 2. Bij berekening van de
instellingscollegegeldtarieven wordt altijd uitgegaan van de meest recente definitieve rijksbijdrage.
Onderstaande berekeningen gaan uit van de definitieve rijksbijdrage 2017, die gebruikt zal worden
voor de berekening van de instellingscollegegelden van studiejaar 2019-2020.
Tabel 1: Wegingsfactoren en bedragen onderwijs
Factor onderwijs
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 3.907,34
Hoog
1,5
1,5
€ 5861,011
Top
3
3
€ 11.722,021
Rekenvoorbeeld:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor ‘Top’.
Hiermee komt de rijksbijdrage, voor alleen het onderwijsdeel, voor deze student bij nominale
studieduur uit op 3x inschrijving ‘Top’ + 1x mastergraad OW ‘Top’. Dit komt neer op 3x €
3.907,341 x factor 3 = € 35.166,06 en 1x mastergraad OW x factor 3 = € 11.722,021. Het totaal komt
uit op: € 35.166,06 + € 11.722,02 = € 46.888,08. Let op: Dit betreft enkel het onderwijs deel. In de
volgende paragraaf wordt het onderzoeksdeel toegelicht.

Toelichting Onderzoek (OZ) - Graden
Het totaalbedrag behorend bij de graden voor het onderzoeksdeel komt op een soortgelijke manier
als de studentgebonden financiering tot stand. Namelijk door het aantal graden OZ voor zowel
bachelor als master te vermenigvuldigen met de bijbehorende factor en prijs voor een graad OZ.
De hoogte van de wegingsfactor is net als bij de studentgebonden financiering afhankelijk van de
opleiding en kent een onderscheid tussen bachelor en master opleidingen. Voor alle master
opleidingen geldt bovendien dat de graden dubbel meetellen, en gesteld wordt op factor 2. Zo komt
de factor voor een ‘Top’ master opleiding uit op 6 (3 x 2). In de tabel hieronder zijn de verschillende
wegingsfactoren en waardes opgenomen.
Tabel 2: Wegingsfactoren en bedragen onderzoek
Factor onderzoek
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 2.095,24
Hoog
1,5
1,5
€ 3.142,86
2

e

Bron: EDOC-#1230270-v4-RB2017_HO_4 _brief_DEF
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Top

3

3

Graden bij master

2

€ 6.285,72

Rekenvoorbeeld 1:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor ‘Top’.
Wanneer de rijksbijdrage wordt berekend voor deze student, voor alleen het onderzoekdeel, komt dit
uit op 1x mastergraad OZ ‘Top’. Dit komt neer op 1x € 2.095,241 x factor 3 x 2 (i.v.m. mastergraad)
= € 12.571,441.
Tezamen met het onderwijsdeel zoals in de vorige paragraaf beschreven komt het totaal aan
rijksbijdrage voor een master Geneeskunde (3 jaar) uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

€ 35.166,06
€ 11.722,02
€ 12.571,44

Totaal (voor 3 jaar) :

€ 59.459,52 : 3 nominale studie jaren = € 19.819,84
Plus het wettelijke collegegeld 3 (2019/2020) = €
2.060-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 21.879,84
Afgerond op € 100, - =
€ 21,900,--

Inclusief opslag niet-EER tarief

+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 2.190,-- + € 21.900,-- = € 24.090,--

Rekenvoorbeeld 2:
Een student volgt een bachelor Notarieel Recht van drie jaar. Deze bachelor heeft een wegingsfactor
‘Laag’. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

Inclusief opslag niet-EER tarief

3

€ 11.722,02
€ 3.907,34
€ 2.095,24
€ 17.724,60 : 3 nominale studie jaren = € 5.908,20
Plus het wettelijke collegegeld3 (2019/2020) = €
2.060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 7.968,20
Afgerond op € 100, - =
€ 8.000,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 800,-- + € 8.000,-- = € 8.800,--

Het wettelijk collegegeld (m.u.v. het deeltijdtarief) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en
gepubliceerd in de Staatscourant. Op het moment van schrijven is het wettelijk collegegeld van 2019/2020
nog niet bekend. Daarom wordt er gerekend met de meest recente bedragen (van studiejaar 2018/2019).
Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit
hogere collegegeld bedraagt maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.
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Rekenvoorbeeld 3:
Een student volgt een Master Sociologie van één jaar. Deze Master heeft een wegingsfactor ‘Laag’.
De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

€ 3.907,34
€ 3.907,34
€ 4.190,48

Totaal (voor 3 jaar) :

Inclusief opslag niet-EER tarief

€ 12.005,16 : 1 nominaal studiejaar =
€ 12.005,16
Plus het wettelijke collegegeld3 (2019/2020) = €
2.060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 14.065,16
Afgerond op € 100, - =
€ 14.100,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 1.410,-- + € 14.100,-- = € 15.510,--

Bij alle bovenstaande berekeningen dient in acht te worden genomen dat zowel de Rijksbijdrage als
het wettelijk collegegeld jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. De hoogte hiervan kan
fluctueren en kan derhalve effect hebben op de bedragen in de (bovenstaande) berekeningen.
Wanneer de bovenstaande beschrijving van de OCW bekostigingssystematiek wordt toegepast voor
de verschillende bachelor en master opleidingen komen de onderstaande tabellen tot stand. Als eerste
de tabel met de bachelor opleidingen en vervolgens de tabel met master opleidingen. De bedragen in
beide tabellen betreft de totale rijksbijdrage gedeeld door het aantal studiejaren. Voor de verdeling
van de graden is de looptijd van de opleiding van belang. Immers de opbrengst wordt aan het eind bij
afstuderen verkregen. Het toerekenen van de diplomabonus aan 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar is van belang
en blijkt uit onderstaande tabellen.
Tabel 3: Rijksbijdrage bachelor per jaar
Studieduur/
Wegingsfactor
Laag
Hoog
Top

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 5.908,33
€ 8.862,30
€ 17.724,60

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

€ 12.005,16
€ 18.007,74
n.v.t.

€ 7.956,25
€ 11.934,38
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
€ 19.820,84

Tabel 4: Rijksbijdrage master per jaar
Studieduur/
Wegingsfactor
Laag
Hoog
Top
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Als laatste stap worden de tarieven aangevuld met het tarief voor het wettelijk collegegeld2
(2019/2020) € 2.060 en afgerond op een veelvoud van €100,- .
De tarieven voor het instellingscollegegeld 2019/2020 komen daarmee uit op:
Tarieven Instellingscollegegeld tweede studie
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.000
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
10.900
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
19.800
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

1
€
€

14.100
20.100
n.v.t.

2
€
€

10.000
14.000
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
21.900

Tarieven Instellingscollegegeld niet-EER
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.800
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
11.990
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
21.780
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
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1
€
€

15.510
22.110
n.v.t.

2
€
€

11.000
15.400
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
24.090

