
Beslisboom inzake collegegeld 2021-2022 aan de TUA 
 

 U woont in Nederland (incl. Bonaire, St. 

Eustatius en Saba), België, Luxemburg of 

een van de Duitse deelstaten 

NordrheinWestfalen, Niedersachsen en 

Bremen 

U bezit een van de volgende nationaliteiten: 

Nederlandse, Surinaamse, Belgische, Britse, 

Bulgaarse, Cyprische, Deense, Duitse, 

Estnische, Finse, Franse, Griekse, 

Hongaarse, Ierse, Italiaanse, Kroatische, 

Letse, Liechtensteinse, Litouwse, 

Luxemburgse, Maltese, Noorse, 

Oostenrijkse, Poolse, Portugese, Roemeense, 

Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, 

Tsjecho-Slowaakse, IJslandse, Zweedse, 

Zwitserse 

Hebt u sinds 1 september 1991 een diploma 

behaald aan een bekostigde Nederlandse 

universiteit of hogeschool? 
Dit geldt voor het moment van uw eerste inschrijving aan de 

TUA. Mocht u op dat moment nog geen HBO/WO-diploma 

behaald hebben, dan betaalt u gedurende uw hele bachelorstudie 

(mits onafgebroken ingeschreven) wettelijk collegegeld. 

 

Hebt u een diploma behaald van een 

bekostigde ongedeelde WO-opleiding, van 

een WO-masteropleiding of van een HBO-

masteropleiding? 

Hebt u een diploma van een bekostigde 

ongedeelde HBO-opleiding of van een HBO-

bachelor? 

Hebt u een diploma van een bekostigde 

WO-bacheloropleiding? 
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U wilt volgen: 

U wilt volgen: 

In bepaalde gevallen wanneer men niet de juiste 
nationaliteit heeft maar wel in Nederland woont en valt 

onder een specifieke regeling of een bepaalde 

verblijfsstatus heeft, kan het zijn dat men voor het 
collegegeld toch met Nederlanders gelijk wordt 

gesteld. Indien u van mening bent dat dit op u van 

toepassing is, neem dan contact met ons op. 

Wettelijk collegegeld = € 2.168,--   Instellingscollegegeld = € 6.100,--    Aangepast collegegeld: < 30 EC € 36 / 31-60 EC € 55 / > 60 EC € 102 

           

Administratiekosten voor betaling in termijnen bedraagt € 24,--      

Contractanten (degenen die losse vakken volgen) betalen € 102, -- per EC. Dit bedrag is gebaseerd op het instellingscollegegeld. 

Een diploma kan alleen behaald worden door studenten die ingeschreven staan als voltijdstudent. Daarbij is het niet toegestaan een hele opleiding te 

volgen op contractbasis.  Om die reden is door de examencommissie bepaald dat op contractbasis maximaal 40 EC per jaar en maximaal 120 EC 
(inclusief vrijstellingen) per opleiding gedaan kan worden. Stages en scripties kunnen niet op contractbasis gedaan worden. 

 

Studenten die voor het eerst studeren in het HO hebben gedurende 1 jaar na het moment van de eerste inschrijving recht op halvering van 

het collegegeld.  Studenten die beginnen in het studiejaar 2021-2022 betalen € 1.084 in plaats van € 2.168.  

In het collegejaar 2021-2022 is i.v.m. COVID-19 het wettelijk collegegeld gehalveerd (nu € 1.084) en is een korting gegeven op het 

instellingscollegeld ter hoogte van de helft van het wettelijk collegegeld (nu € 5.016) 

 

Studenten die de eenjarige Master in deeltijd volgen betalen daarvoor dit jaar € 675 wettelijk collegegeld resp. € 3.125 instellingscollegegeld. 

Voor een losse module (15 EC) bedraagt het collegegeld € 2.000  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

