Regeling collegegeld 2021-2022
Status:
•
•

•
•

•
•

De indexering van het wettelijk collegegeld is in overeenstemming met de index-cijfers van het CBS. De
bedragen voor wettelijk collegegeld zijn conform de publicatie in de Staatscourant (12 juni 2020)
Het instellingscollegegeld is geïndexeerd met de loonruimte-ontwikkeling in het hbo zoals vergoed in de
rijksbijdrage. De indexering is gebaseerd op de toelichting van OCW bij de VH op de loonruimte-ontwikkeling in
2020 van OCW
Vastgesteld door College van Bestuur op 16 juni 2020, onder voorbehoud van advisering over het beleid ten
aanzien van het instellingscollegegeld door de Studentenfractie van de CMR.
De Studentenfractie van de CMR is op 25 juni 2020 geïnformeerd over de mogelijke wetswijziging Wet Taal en
Toegankelijkheid en de mogelijke impact hiervan op het instellingscollegegeld voor EER en niet-EER studenten
in 2021-2022.
De Studentenfractie van de CMR heeft op 1 juli 2020 positief geadviseerd over het beleid ten aanzien van het
instellingscollegegeld, zoals vastgesteld door het CvB.
De uitzonderingen 4 en 5 zoals omschreven in hoofdstuk 3 zijn op 5 oktober 2020 verduidelijkt.

1. Context
De Wet Versterking Besturing is per 1 september 2010 in werking getreden. Deze wet bevat onder meer
de criteria op grond waarvan een student in aanmerking komt voor het wettelijk voorgeschreven
collegegeld bij inschrijving voor een bekostigde hbo-opleiding.
Studenten die niet aan deze criteria voldoen zijn instellingscollegegeld verschuldigd.
Aangezien de wet tevens bepaalt dat de onderwijsinstelling voor deze studenten geen bekostiging meer
ontvangt, biedt de wet ruimte aan het instellingsbestuur om de hoogte van het instellingscollegegeld te
bepalen. De medezeggenschapsraad heeft een voorafgaande adviesbevoegdheid inzake de
besluitvorming over het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld.
In de regeling collegegeld is vastgelegd dat Fontys een hoog tarief instellingscollegegeld in rekening
brengt aan studenten die op grond van de wettelijke criteria niet meer in aanmerking komen om tegen
wettelijk collegegeld te studeren.

2. Wie komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld?
Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die aan de volgende criteria voldoet:
a. Nationaliteitsvereiste
De student behoort tot een van de groepen van personen als bedoeld in artikel 2.2. van de Wet
studiefinanciering 2000 (studenten met EER-of Zwitserse nationaliteit) of de student heeft de
Surinaamse nationaliteit;
EN
b. Nog geen behaalde HO-graad
De student die zich inschrijft voor een associate degree-opleiding heeft niet eerder een associatedegreegraad, bachelorgraad of mastergraad behaald.
De student die zich inschrijft voor een bacheloropleiding heeft niet eerder een bachelorgraad behaald.
Een student die zich inschrijft voor een masteropleiding heeft niet eerder een mastergraad behaald.
Het gaat hier om graden (of daarmee gelijkgestelde diploma’s) van bekostigde Nederlandse
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universiteiten of hogescholen vanaf 1991 die zijn vastgelegd in het Centraal Register Inschrijving
Hoger Onderwijs (CRIHO).
De voorwaarde, bedoeld onder b. geldt niet voor een student die voor de eerste maal een associate
degree-, bachelor- of een masteropleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.
Dit betekent dat studenten die een graad op een ander terrein dan gezondheidszorg en onderwijs hebben
behaald, eenmalig een opleiding in één van de sectoren gezondheidszorg óf onderwijs tegen wettelijk
collegegeld mogen volgen. Onderstaande tabel verduidelijkt welk tarief van toepassing is voor deze
specifieke doelgroep:
1e graad behaald
(associate degree, bachelor of
master):
Ander terrein dan
gezondheidszorg en onderwijs
Master gezondheidszorg of
onderwijs
Bachelor gezondheidszorg of
onderwijs
Master gezondheidszorg of
onderwijs
Bachelor gezondheidszorg of
onderwijs
Master, Bachelor of associate
degree gezondheidszorg of
onderwijs

Student volgt 2e opleiding
op terrein:

Collegegeld 2e opleiding

Gezondheidszorg of Onderwijs

Wettelijk collegegeld

Bachelor gezondheidszorg of
onderwijs
Master gezondheidszorg of
onderwijs
Master gezondheidszorg of
onderwijs
Bachelor gezondheidszorg of
onderwijs
Associate degree
gezondheidszorg of onderwijs

Wettelijk collegegeld
Wettelijk collegegeld
Instellingscollegegeld
Instellingscollegegeld
Instellingscollegegeld

Naast de hiervoor vernoemde criteria voor het wettelijke collegegeld zijn voor de volgende specifieke
groepen aanvullende regelingen van kracht:
• Studenten die een tweede opleiding zijn gestart tijdens het volgen van een eerste opleiding
mogen deze opleiding, mits ononderbroken gevolgd, afmaken tegen betaling van het wettelijk
collegegeld. Deze regeling is per 1 september 2014 in de wet opgenomen.
• Studenten die een eerste opleiding hebben afgerond tegen wettelijk collegegeld en aansluitend
tijdens hetzelfde studiejaar een tweede opleiding starten kunnen de rest van het betreffende
studiejaar tegen wettelijk collegegeld studeren. Het volgende studiejaar betalen zij het
instellingscollegegeld.

3. De hoogte van het (verlaagd) wettelijk collegegeld
Wettelijk collegegeld (associate degree, bachelor, master) [1]
Voltijd

€ 2.168

Duaal

€ 2.168

Deeltijd

€ 1.995 [2] [3]

Verlaagd wettelijk collegegeld (associate degree, bachelor, onderwijs master) [1] [4] [5]
Voltijd

€ 1.084

Duaal

€ 1.084
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Deeltijd

€ 997 [2]

[1] Gebaseerd op een indexatie van 1,2% op basis van de consumentenprijsindex van het CBS ten
opzichte van 2020-2021
[2] Voor deeltijdopleidingen is wettelijk een bandbreedte vastgelegd. Voor 2021-2022 ligt deze
bandbreedte op basis van dezelfde indexatie tussen € 1.291 en € 2.168. Voor het verlaagd wettelijk
collegegeld ligt deze bandbreedte tussen € 645 en € 1.084.
[3] Met uitzondering van de deeltijdopleiding Master Choreography, die wordt verzorgd door Hogeschool
voor de Kunsten i.s.m. Codarts Rotterdam. Voor deze deeltijdopleiding geldt het maximum van de
wettelijke bandbreedte € 2.168).
[4] Voor studenten die zich (vanaf studiejaar 2018-2019) voor het eerst inschrijven voor een bachelor of
associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld gaat voor het eerste jaar het
verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Studenten die zich voor een lerarenopleiding inschrijven, komen in
aanmerking voor een extra jaar verlaagd wettelijk collegegeld.
[5] Voor studenten:
- die in 2018-2019 of later voor het eerst in het hoger onderwijs zijn gestart én;
- die zich vanaf studiejaar 2021-2022 voor het eerst inschrijven voor een lerarenmaster én;
- die recht hebben op het wettelijk collegegeld én;
- die nog géén extra jaar verlaagd wettelijk collegegeld hebben gehad wegens het volgen van een
lerarenopleiding
gaat voor het eerste jaar van de lerarenmaster het verlaagd wettelijk collegegeld gelden.
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Voor studenten die gestart zijn met de opleiding in studiejaar 2018-2019 of later:
Instellingscollegegeld voor studenten die:
• NIET voldoen aan het nationaliteitsvereiste (art. 2a Regeling Collegegeld) of
• reeds een HO-graad behaald hebben (art. 2b Regeling Collegegeld)
• starten met de opleiding vanaf studiejaar 2018-2019

Voltijd

met uitzondering van onderstaande opleidingen:

€ 8.150

Bachelor en Associate Degree
(Hogescholen Engineering, ICT, Techniek & Logistiek en TNW)
HBO-ICT

Informatica

Electrotechniek

Automotive

Mechatronica

Industrieel Product Ontwerpen

Werktuigbouwkunde

Applied Sciences

Logistics Engineering

Technische Natuurkunde

€ 10.430

Master
(Hogeschool Engineering)
Digital Technology Engineer

€ 10.430

Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):
Circus and Performance Art

Docent Theater

Music

Dans

Vormgeving

Docent Dans

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Docent Muziek

€ 7.170

Master (Hogeschool voor de Kunsten):
Music
Performing Public Space
Bachelor (Fontys Leraren Opleiding Tilburg en Fontys Hogeschool Theologie
& Levensbeschouwing)

€ 2.168

Godsdienst-Pastoraal werk (Bachelor Theologie)

Deeltijd met uitzondering van onderstaande opleidingen:
en

Duaal
€ 6.080

Master (OSO):

Master (Hogeschool voor de Kunsten):

Educational Needs
(Leraar Speciaal Onderwijs)

Architecture en Urbanism

€ 7.170

Kunsteducatie

Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):

€ 10.430

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Master (Hogeschool voor de Kunsten i.s.m. Codarts Rotterdam):

[1]

Choreography
Bachelor (Fontys Leraren Opleiding Tilburg en Fontys Hogeschool Theologie
& Levensbeschouwing)

€ 1.995

Godsdienst-Pastoraal werk (Bachelor Theologie)

[1] Het tarief voor studiejaar 2021-2022 voor de masteropleiding Choreography wordt vastgesteld in
overleg met Codarts Rotterdam.

Regeling collegegeld 2021-2022

Pagina 4

Overgangsregeling [1] voor studenten gestart met de opleiding tot en met studiejaar 2017-2018
Instellingscollegegeld voor studenten die:
• NIET voldoen aan het nationaliteitsvereiste (art. 2a Regeling Collegegeld) of
• reeds een HO-graad behaald hebben (art. 2b Regeling Collegegeld)
• gestart zijn met de opleiding tot en met studiejaar 2017-2018 (overgangsregeling)

Voltijd

met uitzondering van onderstaande opleidingen:
€ 10.430

Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):

€ 7.170

Circus and Performance Art

Docent Theater

Music

Dans

Vormgeving

Docent Dans

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Docent Muziek

Bachelor (Fontys Leraren Opleiding Tilburg en Fontys Hogeschool Theologie
& Levensbeschouwing)

€ 2.168

Godsdienst-Pastoraal werk (Bachelor Theologie)

Deeltijd met uitzondering van onderstaande opleidingen:
en

Duaal
€ 5.100

Master (OSO):

Master (Hogeschool voor de Kunsten):

Educational Needs
(Leraar Speciaal Onderwijs)

Architecture en Urbanism

€ 7.170

Kunsteducatie

Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):

€ 10.430

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Bachelor (Fontys Leraren Opleiding Tilburg en Fontys Hogeschool Theologie
& Levensbeschouwing)

€ 1.995

Godsdienst-Pastoraal werk (Bachelor Theologie)
Master (Hogeschool voor de Kunsten i.s.m. Codarts Rotterdam):

[2]

Choreography

[1] Overgangsregeling
Met ingang van studiejaar 2018-2019 is het instellingscollegegeld voor een aantal opleidingen verhoogd.
Fontys hanteert een overgangsregeling voor studenten die t/m studiejaar 2017-2018 zijn gestart. Zij
betalen het instellingscollegegeld dat van toepassing was in de collegegeldregeling 2017-2018, verhoogd
met een jaarlijkse indexering.
Studenten die zijn gestart t/m studiejaar 2017-2018 kunnen maximaal vijf aansluitende studiejaren gebruik
maken van de overgangsregeling. Deze maximaal vijf studiejaren worden gerekend vanaf het studiejaar
dat de student met de betreffende opleiding is gestart.
Dus: voor studenten gestart in studiejaar 2017-2018 vervalt de overgangsregeling vanaf september 2022,
zodat bij aanvang van studiejaar 2022-2023 het verhoogde tarief in rekening wordt gebracht.
Voor studenten gestart in studiejaar 2016-2017 vervalt de overgangsregeling vanaf september 2021,
zodat bij aanvang van studiejaar 2021-2022 het verhoogde tarief in rekening wordt gebracht.
Etc.
Voor studenten voor wie de overgangsregeling van toepassing is en die in of na studiejaar 2018-2019
starten met (switchen naar) een andere opleiding vervalt de overgangsregeling.
[2] Het tarief voor studiejaar 2021-2022 voor de masteropleiding Choreography wordt vastgesteld in
overleg met Codarts Rotterdam.
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4. Overige bedragen
Overige bedragen (niet-limitatief)
Extraneï [1]

€ 1.077

[1] Bedrag geïndexeerd met 1,2% ten opzichte van studiejaar 2020-2021.
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