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TARIEVEN WETTELIJK COLLEGEGELD BEKOSTIGDE OPLEIDINGEN
Verlaagd wettelijk collegegeld
Studenten die studeren aan een bachelor-of associatie degree opleiding komen in aanmerking voor
het verlaagd wettelijk collegegeld (mits zij voldoen aan de vereisten van het wettelijk collegegeld).
Het verlaagd wettelijk collegegeld is alleen voor de eerste ononderbroken twaalf maanden van de
inschrijving als student. Alleen ingeval van een lerarenopleiding (de uitzonderingscategorie
Onderwijs) kan bij een ononderbroken inschrijving als student tweemaal twaalf maanden
aanspraak worden gemaakt op het verlaagd wettelijk collegegeld.
Het verlaagd wettelijk collegegeld is 50% van het normale wettelijke collegegeld en bedraagt in
2023-24 € 1.157,- voor een voltijd opleiding en € 1.064,- voor een deeltijd opleiding.
De Hotel Managementopleiding is een uitzondering met een verlaagd wettelijk collegegeld van
€ 2.508,-. Dit in verband met het bijzonder kenmerk van de NVAO ‘kleinschalig en intensief
onderwijs’.
Voltijdopleidingen
Het wettelijk collegegeld voor een student van een bekostigde voltijd opleiding bedraagt in 202324 € 2.314,-.
Uitzondering is de voltijd opleiding:
a. Hotel Management € 3.665,-.
De Wet kwaliteit in verscheidenheid maakt collegegelddifferentiatie mogelijk voor opleidingen met
het bijzonder kenmerk van de NVAO ‘kleinschalig en intensief onderwijs’.
Studenten die zijn ingestroomd in studiejaar 2013-2014 of eerder behouden het recht op het
wettelijk collegegeld.
Deeltijdopleidingen
Het wettelijk collegegeld voor een student van een bekostigde deeltijdse opleiding bedraagt in
2023-24 € 2.128,-.
Het wettelijk collegegeld voor deeltijd opleidingen is in 2021-2022 verhoogd. Voor zittende deeltijd
studenten is er een overgangsregeling. Dit betreft studenten die gestart zijn in 2020-2021 of eerder
én hun opleiding niet onderbroken hebben. De overgangsregeling is niet van toepassing bij het
veranderen van opleiding. Het overgangstarief is in 2023-24 € 1.789,-.
De overgangsregeling heeft een looptijd van maximaal 5 jaren. Val je onder de overgangsregeling
en moet je wegens ziekte langer dan een studiejaar uitschrijven als student, dan kun je een verzoek
indienen bij de directeur van de academie om weer in aanmerking te komen voor het
overgangstarief. Vanaf 2026-2027 vervalt de overgangsregeling en betalen alle deeltijd studenten
het geldende deeltijd tarief.
Duale opleidingen
Het wettelijk collegegeld voor een student van een bekostigde duale opleidingen bedraagt in 202324 € 2.314,- .
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TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD BEKOSTIGDE OPLEIDINGEN
Als je niet voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in hoofdstuk 6 Regeling Toelating en
Inschrijving, artikel 6.1, leden 1 t/m 2, dan is het instellingscollegegeld van toepassing.
Het instellingscollegegeld voor een student van een bekostigde bachelor- en masteropleiding is
afhankelijk van de indeling van de opleiding in tariefgroepen. Voor 2023-2024 zijn deze tarieven:
Laag € 8.750,Hoog € 10.550,Top € 11.950,De indeling van de opleidingen in de tariefgroepen blijkt uit de tabel op de volgende bladzijde.
Overgangsregeling
Voor zittende studenten is er een overgangsregeling. Dit betreft studenten die gestart zijn in 20182019 of eerder én hun opleiding niet onderbroken hebben. De overgangsregeling is niet van
toepassing bij het veranderen van opleiding (bachelor-master etc.). De overgangstarieven zijn
gebaseerd op de instellingscollegegelden 2019-2020, worden elk jaar geïndexeerd conform de
wettelijke collegegelden en afgerond op eenheden van € 50,-. Het overgangstarief is in 2023-24 €
8.500. De overgangsregeling heeft een looptijd van maximaal 5 jaren en loopt tot en met 20232024. Vanaf 2024-2025 betalen alle studenten het geldende instellingscollegegeld.
Val je onder een overgangsregeling en moet je wegens ziekte langer dan een studiejaar uitschrijven
als student, dan kun je een verzoek indienen bij de directeur van de academie om weer in
aanmerking te komen voor het overgangstarief.
Uitzonderingen op de overgangsregeling zijn:
a. Hotel Management
Instroom in 2018-2019 of eerder; het tarief is € 9.800,-.
Overgangsregeling loopt tot en met 2023-2024.
De Wet kwaliteit in verscheidenheid maakt collegegelddifferentiatie mogelijk voor opleidingen
met het bijzonder kenmerk van de NVAO ‘kleinschalig en intensief onderwijs’.
b. Verloskunde
Instroom in 2018-2019 of eerder; het tarief is € 10.150,-.
Overgangsregeling loopt tot en met 2023-2024.
De opleiding Verloskunde is een opleiding waaraan een hoge bekostiging is gekoppeld. Het hoge
instellingscollegegeldtarief is hierdoor van toepassing.
c. Conservatorium
Instroom in 2020-2021 of eerder; het tarief is € 8.750,-.
Overgangsregeling loopt tot en met 2025-2026.
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Indeling van de opleiding in tariefgroep
Laag
Associate degree
Commercieel Management

Hoog
Associate degree
Engineering
Facility Management
ICT

Top
Associate degree

Bachelor
Accountancy
Business Studies
Commerciële Economie
Finance & Control
HBO Rechten
International Business
Ergotherapie
Fysiotherapeut
Leraar Basisonderwijs
Logopedie
Verpleegkunde
Social Work

Bachelor
Applied Sciences
Autonome Beeldende Kunst
Built Environment
Communication and Multimedia Design
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Theater
Engineering
European Studies
Facility Management
HBO-ICT
Interdisciplinary Arts
Mens en Techniek | Biometrie
Oriëntaalse Talen en Communicatie
Technische bedrijfskunde
Theater
Vaktherapie
Vertaalacademie
Vormgeving

Bachelor
Docent muziek
Hotel Management
Muziek
Verloskunde

Master

Master
Gezondheidsinnovatie
Interieurarchitectuur
Theater
Architectuur

Master
Advanced Nursing Practice
Muziek
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TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD NIET-BEKOSTIGDE OPLEIDINGEN
Voltijdopleidingen
Het instellingscollegegeld voor een student van een niet-bekostigde voltijd opleiding bedraagt:
a. € 11.100,- voor Facility and Real Estate Management.
Het collegegeld voor de opleiding Facility and Real Estate Management is inclusief de afdracht
aan de University of Greenwich.
1. De eindscriptie is het sluitstuk van het eenjarige programma. Indien de ingeleverde
scriptie als onvoldoende is gekwalificeerd, kan dit binnen twee maanden gerepareerd en
opnieuw ingediend worden zonder dat een extra collegegeld verschuldigd is. Mocht de
opnieuw ingediende scriptie nog steeds niet voldoende zijn, kan er een derde en vierde
kans benut worden om ofwel een nieuwe scriptie in te dienen of een andermaal verbeterde
versie van de oorspronkelijke scriptie. In beide gevallen is voor deze extra
herkansingsmogelijkheden extra collegegeld van € 2.575,- verschuldigd.
2. De Master FREM student kan mee dingen naar een van de 10 beschikbare Scholarships
Master FREM. Iedereen die geaccepteerd is voor de Master FREM ontvangt via de
opleiding een mail met de informatie en de omschrijving van de procedure voor de
Scholarship Master FREM 2023-2024 die beschikbaar is voor de 10 beste kandidaten ad.
€ 1.500,- korting op hun collegegeld.
b. € 9.950,- voor Master Scientific Illustration.
Deeltijdopleidingen
Het instellingscollegegeld voor een student van een niet-bekostigde deeltijd opleiding bedraagt:
a. € 25.751,- voor Personal Leadership in Innovation and Change.
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats d.m.v. inschrijving als cursist vanwege de
modulaire opbouw van de opleiding. Voor het volgen van de Masterclass Masterpiece is
inschrijving als student noodzakelijk om registratie van de student binnen het BRON-HO te
faciliteren. Voor de inschrijving als student bedraagt het collegegeldtarief € 1.071,-. Indien betaling
van het verschuldigde instellingscollegegeld voor de volledige opleiding al heeft plaatsgevonden
zal verrekening hiervan in de vorm van een korting op het te betalen collegegeld plaatsvinden.
Alumni van Zuyd en medewerkers van Zuyd ontvangen 10% korting. De opbouw van de kosten is
opgenomen in onderstaande tabel.
Onderdeel
1
Masterclass Personal Leadership
2
Masterclass Organisational Change
3
Masterclass Innovation
4
Masterclass Employability
5
Masterclass Strategic Management
6 Masterclass Design Thinking
7
Masterclass International Experience
8
Masterclass Science Orientation
9 Masterclass Masterpiece
10 Coachlijn

Modulair te volgen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Master PLIC

Kosten
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 3.085
€ 1.071
Incl. in de
prijs
€ 25.751

b. € 7.350,- voor Facility and Real Estate Management.
€ 7.150 voor studenten die reeds gestart zijn met de deeltijd FREM in 2022-23.
Het collegegeld voor de opleiding Facility and Real Estate Management is inclusief de afdracht
aan de University of Greenwich.
1. De eindscriptie is het sluitstuk van het tweejarige programma. Indien de ingeleverde
scriptie als onvoldoende is gekwalificeerd, kan dit binnen twee maanden gerepareerd en
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2.

opnieuw ingediend worden zonder dat een extra collegegeld verschuldigd is. Mocht de
opnieuw ingediende scriptie nog steeds niet voldoende zijn, kan er een derde en vierde
kans benut worden om ofwel een nieuwe scriptie in te dienen of een andermaal verbeterde
versie van de oorspronkelijke scriptie. In beide gevallen is voor deze extra
herkansingsmogelijkheden extra collegegeld van € 2.575,- verschuldigd.
De Master FREM student kan mee dingen naar een van de 10 beschikbare Scholarships
Master FREM. Iedereen die geaccepteerd is voor de Master FREM ontvangt via de
opleiding een mail met de informatie en de omschrijving van de procedure voor de
Scholarship Master FREM 2023-2024 die beschikbaar is voor de 10 beste kandidaten ad.
€ 1.500,- korting op hun collegegeld.

EXAMENGELD EXTRANEUS
Voltijdopleidingen
Het examengeld voor een extraneus voor een voltijd opleiding bedraagt € 2.314,- met uitzondering
van de voltijd opleiding:
a. Hotel Management instroom vanaf studiejaar 2014-2015 € 3.665,-.
De Wet kwaliteit in verscheidenheid maakt collegegelddifferentiatie mogelijk voor opleidingen met
het bijzonder kenmerk van de NVAO ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. Voor de opleiding Hotel
Management is dit van toepassing.
Deeltijdopleidingen
Het examengeld voor een extraneus voor een deeltijd opleiding bedraagt € 2.128,Duale opleidingen
Het examengeld voor een extraneus voor een duale opleiding bedraagt € 2.314,-.
Schakelprogramma’s
De vergoeding voor de schakelprogramma’s is conform de ‘Regeling Toelating en Inschrijving’,
artikel 6.5, lid 2.
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