Regelingen collegegeld 2018-2019 TU Kampen
Met onderstaand schema kun je bepalen welk tarief collegegeld je moet betalen in het
studiejaar 2018-2019.

Stap 1
Waar woon je op 30 september 2018?
1. In Nederland, België, Luxemburg, of in één van de Duitse bondsstaten
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen of Bremen.
o Je moet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
(op verzoek van de TUK moet je dit kunnen aantonen middels een
uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente. Kun je dit niet
aantonen, dan betaal je het instellingscollegegeldtarief, zie stap 1.2).
o Ga verder naar stap 2.
2. Buiten dit gebied. Je betaalt het instellingscollegegeldtarief van € 5425,00
Stap 2
Heb je de nationaliteit van een EU-lidstaat (zie bijlage 1) of van Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein, Suriname of Zwitserland?
1. Ja.
o Ga verder naar stap 3.
2. Nee, maar ik heb een van de verblijfsvergunningen uit het overzicht in bijlage 2.
o Je moet een kopie opsturen van je verblijfsvergunning die op 1
september 2018 geldig is.
o Je instellingscollegegeldtarief is voor studiejaar 2018-2019 vastgesteld op
€ 2712,25 (voltijd/deeltijd)
3. Nee, maar ik ontvang in de maand september 2018 studiefinanciering van DUO.
o Je moet een kopie opsturen van een Bericht Studiefinanciering van DUO
waaruit dit blijkt.
Ga verder naar stap 3.
4. Nee, en ik voldoe niet aan de criteria onder stap 2.2 of 2.3.
o Je instellingscollegegeldtarief is voor studiejaar 2018-2019 vastgesteld op
€ 2712,25 (voltijd/deeltijd)

Stap 3

Heb je na 1 augustus 1991 een bachelorgraad (bij inschrijving in de bacheloropleiding)
of mastergraad (bij inschrijving in een masteropleiding) (of een gelijkwaardige graad
zoals een HBO-getuigschrift, kandidaatsdiploma of WO-doctoraal) behaald aan een
bekostigde onderwijsinstelling in Nederland?
1. Nee.
o Ga verder naar stap 4.
2. Ja, ik heb een HBO-bachelor behaald, maar doe nu een premaster. Ga verder
naar stap 8.
3. Ja, en ik val niet onder de categorieën die bij stap 3.2 is genoemd.
o Volg je de Master Algemeen (voltijd), dan bedraagt het
instellingscollegegeld € 5425,00
o Volg je de Master Algemeen (deeltijd), dan bedraagt het
instellingscollegegeld € 2712,25
o Volg je de Bachelor Theologie of Master Predikant, dan is het
instellingscollegegeld € 5425,00

Stap 4
Volg je de Master Algemeen (ook wel eenjarige Master genoemd)?
1. Nee. Ga verder naar stap 7.
2. Ja. Ga verder naar stap 5.
Stap 5
Heb je recht op studiefinanciering?
1. Nee. Ga verder naar stap 6.
2. Ja. Ga verder naar stap 7.
Stap 6
Wil je de Master Algemeen in deeltijd volgen? (Max. 30 EC per jaar behalen)?
1. Nee. Ga verder naar stap 7.
2. Ja. Het deeltijdtarief bedraagt € 1800,00
Stap 7
Het wettelijk tarief bedraagt € 2060,00
Stap 8
In de premaster betaal je een vergoeding per EC (studiepunt), afhankelijk van het aantal
te behalen EC’s.
Aantal EC’s
t/m 30 EC
31-60 EC
> 60

Euro per EC
33.10
993,- plus 48.00 per EC
2433,- plus 48.00 per EC

Maximaal totaal in euro’s
993,2433,-

Bijlage 1: EU lidstaten
De volgende landen zijn lid van de Europese Unie:




























België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Bijlage 2: Overzicht verblijfsvergunningen
Onderstaande verblijfsvergunningen geven recht op het wettelijk collegegeldtarief, mits
ook aan de overige voorwaarden is voldaan:





Asiel onbepaalde tijd (type IV)
Asiel bepaalde tijd (type III)
Regulier onbepaalde tijd (type II)
Regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:
o verblijf ter adoptie of als pleegkind
o verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling
o uitoefenen van het gezinsleven cf. art. 8 EVRM
o verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken
o gezinshereniging
o verblijf bij partner of echtgenoot
o vervolging van mensenhandel
o verblijf onder beperking cf. beschikking staatssecretaris
o speciale regeling 2007 (generaal pardon)
o verblijf als gemeenschapsonderdaan bij burger van de Unie
o tijdsverloop in asielprocedure
o wedertoelating
o voortgezet verblijf na verblijf op grond van een van bovenstaande
redenen

