
 

 

Onderbouwing hoogte instellingscollegegeld 
 

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de 

student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs en de 

inschrijvingsvorm. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op de begroting, 

waaruit onder meer de hoogte en het beleid ten aanzien van het 

instellingscollegegeld blijkt (WHW art. 10.20a lid 1b en lid 2b). 

 

Wettelijk collegegeld 

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die geen Nederlands bachelor- of 

masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit of de Zwitserse of Surinaamse 

nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd 

EER-partnerschap of asielzoekersstatus. Het wettelijk collegegeld voor voltijdse 

opleidingen wordt door het Ministerie vastgesteld, het tarief voor de deeltijdse 

opleidingen door het instellingsbestuur. 

Voor de bepaling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor deeltijdopleidingen 

is door de Minister voor het collegejaar een bandbreedte bepaald. In de tijd dat de 

deeltijdstudie 5 jaar duurde was het tarief circa 80% van het wettelijke tarief van de 4-

jarige voltijdstudie. De laatste jaren is het beleid om het deeltijdtarief dichter bij dat 

van de voltijdopleidingen te brengen nu de deeltijdstudies inmiddels 4-jarige 

opleidingen zijn geworden en het kenmerkende aan het deeltijdonderwijs is dat het 

kleinschalig en intensief onderwijs betreft. Daarom heeft het College van Bestuur, na 

overleg met de hoofden van de Deeltijdopleidingen, besloten om de tarieven van het 

wettelijk collegegeld voor de voltijd- en deeltijdopleidingen vanaf collegejaar 2017-

2018 gelijk te stellen voor nieuwe studenten. 

 

Instellingscollegegeld 

Het instellingscollegegeld geldt voor studenten die reeds een Nederlands bachelor- of 

masterdiploma hebben behaald en voor studenten van buiten de EER. De hoogte 

ervan wordt door het instellingsbestuur vastgesteld. In de WHW is bepaald dat het 

College van Bestuur per opleiding of per groep van opleidingen of groepen studenten 

een verschillend instellingscollegegeld kan vaststellen (art. 7.46 lid 2). Dat mag niet 

lager zijn dan het wettelijk tarief. 

Toelichting op het instellingsbeleid 

Het College van Bestuur hanteert gedifferentieerde tarieven voor het instellings-

collegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld doet recht aan de internationale 

ambitie van de Hogeschool der Kunsten. Selectie op kwaliteit resulteert in een relatief 

hoog percentage internationale studenten, waaronder een significant aantal 

onbekostigde studenten. Ook het feit dat bij de kunstopleidingen de kosten per 

student hoger liggen dan bij het reguliere hoger onderwijs speelt een rol. Er is 

rekening gehouden met het gebruik van de vele faciliteiten, zoals studio’s en 

apparatuur, en met de concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare opleidingen 

in binnen- en buitenland. Overigens is ervoor gekozen om de hoogte van het 

instellingscollegegeld te beperken opdat ook minder draagkrachtige talentvolle en 

ambitieuze studenten aan onze Hogeschool hun opleiding kunnen volgen. 

 

Advies van de medezeggenschapsraad 

Bij de bepaling van het instellingscollegegeld als onderdeel van de begroting vraagt 

het College van Bestuur advies van de Centrale Medezeggenschapsraad 

voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe collegejaar. 


