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1. Wettelijk collegegeld
Je betaalt het wettelijk, wettelijk+ of verlaagd wettelijk collegegeld voor een studie aan Breda University of Applied
Sciences als je voldoet aan elk van de voorwaarden:
 je voldoet aan de nationaliteitsvereiste. Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deelneemt aan
de Europese Economische Ruimte (EER) of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Tot de Europese
Economische Ruimte (EER) behoren alle landen van de Europese Unie (EU), aangevuld met Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland.
EU landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.


Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je een van de volgende verblijfsvergunning bezit op basis
waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering:

Type I

Type II
Type III
Type IV
Type EU/EER

Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd, met een van de volgende aantekeningen:
 alleenstaande minderjarige vreemdeling
 verblijf ter adoptie of als pleegkind
 wedertoelating
 verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
 op grond van een ministerieel besluit
 de vervolging van mensenhandel (B9)
 ‘Speciale regeling 2007’ (generaal pardon)
 verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband houdende niethumanitaire gronden
 kinderpardon
 Voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen
 op grond van Vreemdelingencirculaire B2
 of op grond van art. 8 EVRM
 verblijf in verband met gezinsvorming (onder bepaalde voorwaarden)
 gezinsuitbreiding (onder bepaalde voorwaarden)
 verblijf bij familielid (onder bepaalde voorwaarden)
Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd
Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd
Verblijfskaart gemeenschapsonderdanen

Én




je hebt bij aanvang van het studiejaar van je bacheloropleiding nog niet eerder een bachelordiploma behaald, bij
aanvang van het studiejaar van je masteropleiding nog geen masterdiploma behaald en bij aanvang van het
studiejaar van je Associate degree opleiding nog geen Associate degree, bachelor of master graad behaald aan
een bekostigde opleiding in Nederland.
Studenten die een bachelor opleiding volgen en die na 1 augustus 1991 al een bachelorgraad (of daaraan gelijk
gesteld) hebben behaald in Nederland betalen het instellingstarief. Studenten die de masteropleidingen Game
Technology, Media Innovation, Tourism Destination Management of Leisure and Tourism Studies volgen en die na
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1 augustus 1991 al een mastergraad (of daaraan gelijk gesteld) hebben behaald in Nederland betalen het
instellingstarief.
Een uitzondering hierop geldt voor de studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen voordat ze hun eerste
studie afgerond hebben. Zij kunnen tegen het wettelijk collegegeld blijven studeren;
Én


je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan Breda University of Applied Sciences.

Voldoe je niet aan alle bovengenoemde voorwaarden, dan geldt het instellingscollegegeld.
Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan de vereisten kan Breda University of Applied Sciences alsnog
instellingscollegegeld in rekening brengen.
De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte van dit collegegeld is aan alle hoger
onderwijsinstellingen gelijk. Jaarlijks wordt het wettelijk collegegeld geïndexeerd.
2. Halvering wettelijk collegegeld eerste jaar hoger onderwijs
De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:




in of na collegejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding bij een door de overheid gefinancierde
(bekostigde) hogeschool of universiteit;
een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
die voldoet aan de bepalingen onder 1.

3. Verhoogd wettelijk tarief opleiding Creative business/Media en Entertainment Management
In het kader van ‘bijzonder kenmerk kleinschalig intensief onderwijs’ mag Breda University of Applied Sciences voor de
opleiding Creative business/Media en Entertainment Management 100% selectie toepassen in combinatie met een
verhoging van het wettelijk collegegeld zoals gesteld in deze regeling.
De halvering van het collegegeld is ook van toepassing op het verhoogd wettelijk tarief, wanneer de student voldoet aan
de voorwaarden genoemd in artikel 2.
4. Collegegeldtarief executive master Media Innovation
Het collegegeld van de executive master Media Innovation die in maart start en gegeven wordt in Hilversum, wordt na rato
vastgesteld over 6 maanden collegejaar 2018-2019 en 6 maanden collegejaar 2019-2020, respectievelijk 6 maanden
collegejaar 2019-2020 en 6 maanden collegejaar 2020-2021.

5. Instellingstarieven
De hoogte van het instellingstarief voor de bacheloropleidingen is gebaseerd op het door OCW vastgestelde wettelijke
tarief + de hoogte van de rijksbijdrage per student.
De vergoeding voor de premaster Leisure and Tourism Studies is gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeldtarief.
Het instellingstarief voor de WO bachelor Tourism (joint degree) is voor Breda University of Applied Sciences
gelijkgesteld aan het instellingstarief van Wageningen Universiteit.
De instellingstarieven voor de masteropleidingen zijn geïndexeerd met een percentage gelijk aan de stijging
instellingstarieven bacheloropleidingen.

6. Verlengingfee postinitiële masteropleiding
Indien de student er niet in slaagt binnen de gestelde studieduur zijn of haar mastergraad te behalen, kan de student
een verlenging van de inschrijfduur aanvragen bij het managementteam van de opleiding. Elke verlenging omvat ten
minste één extra afstudeermoment. Aan de verlenging zijn kosten verbonden zoals gesteld in deze regeling.
Deze verlengingsfee geldt enkel voor de postinitiële masteropleiding Imagineering.

7. Vermindering of vrijstelling collegegeld bij tweede, gelijktijdige, inschrijving
Tijdens een bachelor of master opleiding kun je vakken volgen van een andere opleiding of een complete tweede
opleiding volgen (aan dezelfde of aan een andere instelling) zolang je nog geen diploma hebt behaald. Hiervoor is geen
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extra wettelijk collegegeld verschuldigd naast het wettelijk collegegeld dat al betaald wordt voor de eerste bachelor of
master opleiding.
Inschrijving op grond van inschrijving bij andere instelling
Vrijstelling of vermindering op grond van inschrijving bij een andere instelling, geldt alleen bij betaling van het wettelijk
collegegeld, niet bij betaling van het instellingscollegegeld.
Inschrijving op grond van tweede inschrijving bij Breda University of Applied Sciences
Studenten die voor meer dan één opleiding bij Breda University of Applied Sciences zijn ingeschreven, betalen slechts
één keer collegegeld. Dit geldt zowel voor het wettelijk als het instellingscollegegeld. In dergelijke gevallen geldt het
hoogste bedrag.
Deze regeling is van toepassing op bachelor-,AD-opleidingen en de masteropleidingen Game Technology, Media
Innovation, Tourism Destination Management en Leisure and Tourism Studies. Deze regeling is niet van toepassing op
de postinitiële masteropleiding Imagineering.

8. Restitutie collegegeld
Bij een tussentijdse beëindiging van een inschrijving aan een opleiding waarvoor het wettelijke collegegeld verschuldigd
is, heeft de student recht op restitutie van het collegegeld over de maanden waarin hij niet meer ingeschreven staat.
Bij een uitschrijvingdatum 30 juni of later vindt geen restitutie collegegeld plaats.
Breda University of Applied Sciences hanteert deze restitutieregel ook voor het instelllingscollegegeld bij bachelor- of
AD-inschrijvingen en de inschrijving voor de masteropleidingen Game Technology, Media Innovation, Tourism
Destination Management en Leisure and Tourism Studies.
Voor de postinitiële masteropleidingen Imagineering bestaat geen recht op restitutie.

9. Examengeld extranei
Het examengeld voor extranei wordt per situatie door het College van Bestuur vastgesteld.

10. Administratiekosten
Het collegegeld kan in één keer of in termijnen betaald worden. Bij betaling in termijnen wordt eenmalig €.24,administratiekosten in rekening gebracht.

11. Voorbehoud
Het collegegeld dat op het digitale machtigingsformulier in Studielink vermeld staat, kan nog wijzigen. Er kan in een
enkel geval nog een correctie komen, omdat uit controle blijkt dat je onder een andere categorie valt dan eerder werd
aangenomen.

12. Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
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