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Datum 

maandag 19 april 2021 

 
 

 

 
Plannen kabinet korting collegegeld bekostigd hoger onderwijs 
 

Iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert, krijgt een korting op het 
college-, cursus- of lesgeld. De overheid heeft dat besloten vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs om studenten financiële ademruimte te geven in deze 
moeilijke coronatijd. Hieronder zien studenten in het hoger onderwijs wat dit 
voor hen betekent. De genoemde tarieven zijn onderdeel van een wetsvoorstel 
dat in voorbereiding is en zijn pas definitief als de wet is aangenomen. 
 

 Hoe hoog wordt het collegegeld? 
In studiejaar 2021-2022 is het wettelijk collegegeld € 1.084. 
 

 Voor welk jaar wordt het wettelijk collegegeld gehalveerd? 
De korting van het wettelijk collegegeld geldt voor studiejaar 2021-2022.  

 
 Ik studeer af voor 31 augustus 2021. Hoe zit het met mijn collegegeld? 

Als je voor 31 augustus 2021 een hbo-diploma of een universitair 
masterdiploma haalt, krijg je€ 535 terug van DUO. Voorwaarde is dat je in 
het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand 
ingeschreven stond bij een opleiding in het bekostigd hoger onderwijs.  
 

 Ik studeer in februari 2022 af. Krijg ik collegegeld terug?  
Als je het wettelijk collegegeld hebt betaald (€ 1.084 in studiejaar 2021-
2022) en je in februari 2022 of een andere maand afstudeert, ben je naar 
rato van het aantal ingeschreven maanden collegegeld verschuldigd, tenzij 
de beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus 
plaatsvindt. 
 

 Ik start gedurende studiejaar 2021-2022 met mijn vervolgopleiding. 
Hoeveel collegegeld moet ik betalen?  
Als je gedurende studiejaar 2021-2022 start met een vervolgopleiding in 
het hoger of wetenschappelijk onderwijs en het wettelijk collegegeld moet 
betalen, dan betaal je naar rato het bedrag voor de resterende maanden 
van studiejaar 2021-2022. Als je instellingscollegegeld moet betalen, dan 
bepaalt je hogeschool of universiteit welk bedrag je moet betalen.  

 
 Ik ben eerstejaars student en betaal al de helft van het wettelijk 

collegegeld. Hoeveel collegegeld moet ik betalen?  
Eerstejaars studenten betalen in studiejaar 2021-2022 de helft van het 
verlaagd wettelijk collegegeld: € 542. 
 

 Ik ben een tweedejaars student aan een lerarenopleiding en betaal 
daardoor al de helft van het collegegeld. Hoe zit het voor tweedejaars 
studenten aan een lerarenopleiding? 



 

 

 

 Pagina 2 van 3 
 

Tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen in studiejaar 
2021-2022 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 542 
  

 Hoe zit het voor internationale studenten (niet-EER-studenten)?  
Internationale studenten (niet-EER-studenten) betalen 
instellingscollegegeld. Dat is minstens € 1.084 voor studiejaar 2021-2022. 
De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief. Voor internationale EER-
studenten gelden dezelfde regels als voor Nederlandse studenten. Dat 
betekent dat de instelling vaststelt welk type collegegeld 
(instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld) deze student is verschuldigd 
en dat, afhankelijk van welk tarief geldt, een internationale EER-student 
aanspraak maakt op een korting. 
 

 Hoeveel betalen studenten die deeltijd of duaal studeren? 
Studenten die deeltijd of duaal studeren, betalen in studiejaar 2021-2022 
minimaal € 645 en maximaal € 1.084. De hogeschool of universiteit bepaalt 
het tarief.  
 

 Ik volg kleinschalig en intensief onderwijs. Hoe zit het met mijn 
collegegeld? 
Voor kleinschalig en intensief onderwijs betaal je in studiejaar 2021-2022 
minimaal € 1.084 en maximaal € 5.421. Je hogeschool of universiteit 
bepaalt het tarief. 
 

 Ik studeer aan de Open Universiteit. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? 
Voor de Open Universiteit geldt in studiejaar 2021-2022 per EC een 
minimum van € 18,07 en een maximum van € 36,14. De universiteit bepaalt 
het tarief.  

 
 Ik betaal instellingscollegegeld. Hoeveel moet ik betalen? 

Voor instellingscollegegeld geldt dat de overheid enkel een minimumtarief 
vaststelt en dat de hogeschool of universiteit zelf, in afstemming met de 
medezeggenschap, het exacte tarief vaststelt. I.v.m. COVID-19 is het 
minimumtarief voor studiejaar 2021-2022 gehalveerd t.o.v. andere jaren. In 
studiejaar 2021-2022 betaal je dan ook minimaal € 1.084 (zonder de 
verlaging van het tarief zou je minimaal € 2.168 hebben betaald). De 
minister van OCW heeft alle hogescholen en universiteiten gevraagd het 
tarief van het instellingscollegegeld voor studiejaar 2021-2022 met € 1.084 
te verlagen, voor deze verlaging wordt je hogeschool of universiteit 
financieel gecompenseerd door de overheid.  
 

 Ik studeer aan een niet-bekostigde hogeschool of universiteit. Hoeveel 
collegegeld moet ik betalen? 
Je hogeschool of universiteit bepaalt hoeveel je moet betalen.  

  



 

 

 

 Pagina 3 van 3 
 

 Ik doe mee aan het experiment flexstuderen. Hoeveel moet ik betalen? 

Je betaalt collegegeld per studiepunt. In studiejaar 2021-2022 is het bedrag 

per studiepunt ongeveer € 21  (wettelijk collegegeld €1.084 gedeeld door 

60 studiepunten en vermeerderd met een opslag van maximaal 15%).  

 

 Ik volg als student een schakeltraject. Hoe zit het met studenten die een 
schakeltraject volgen? 
De overheid bepaalt het maximum voor de vergoeding van 
schakeltrajecten. Dit maximum zal voor studiejaar 2021-2022 worden 
vastgesteld op € 1.084. Je hogeschool of universiteit bepaalt het 
uiteindelijke tarief.  

 

 Ik volg een post-initiële opleiding. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? 
In studiejaar 2021-2022 betaal je minstens  € 1.084. Je hogeschool of 

universiteit bepaalt het tarief.  

 

 Ik heb al een bachelorgraad en volg nu een educatieve module van de 

experimenten flexibel hoger onderwijs. Hoeveel collegegeld moet ik 

betalen? 

Het collegegeld bedraagt € 542 per module in studiejaar 2021-2022. 

 


