Toelichting *
Welk collegegeldtarief
in voor jou van
toepassing in
studiejaar 2017-2018?

Welke nationaliteit heb je?
(*1)

Start

*1 Welke nationaliteit heb je? De volgende landen zijn lid van de Europese Economische Ruimte (EER):
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
*2 Kies je voor master, dan dient dit één van de volgende bekostigde masters te betreffen: Master Education Needs, Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal, Master Auditief gehandicapten, Master Communicatief gehandicapten, Master of
Education (Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans - geen nieuwe instroom mogelijk -, Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde), Master Pedagogiek, Master Advanced Nursing Practice, Master Physician Assistant. Ga je een andere
master volgen dan bovengenoemde, dan geldt een afwijkend collegegeldtarief. Neem hiervoor contact op met de opleiding (via https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod) .
*3 DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is een dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is o.a. verantwoordelijk voor het verstrekken van studiefinanciering. Heb je een niet-EER nationaliteit, of de Zwitserse of Surinaamse
nationaliteit, maar ontvang je in studiejaar 2017-2018 wel studiefinanciering van DUO? Stuur dan voor 1 september 2017 een kopie van de beslissing van DUO naar Bureau Inschrijving via bureauinschrijving@hu.nl. Voor meer informatie kijk op
www.duo.nl.
*6 - verblijf ter adoptie of als pleegkind
*4 Het UAF is een stichting voor vluchteling-studenten. Voor meer informatie kijk op www.uaf.nl.
- verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling
*5 Voor meer informatie ga naar www.identiteitsdocumenten.nl.
- uitoefenen van het gezinsleven cf. art. 8 EVRM
- verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
- gezinshereniging
- verblijf bij partner of echtgenoot
- vervolging van mensenhandel
- verblijf onder beperking cf. beschikking staatssecretaris
Bachelor /
- speciale regeling 2007 (generaal pardon)
Associate Degree
- verblijf als gemeenschapsonderdaan bij burger van de Unie
- wedertoelating
Voor meer informatie ga naar www.identiteitsdocumenten.nl.
*7 Dit is een toelage die DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verstrekt aan scholieren van 18 jaar en ouder. Voor meer informatie
ga naar www.duo.nl.
*8 Niet zeker of de opleiding hieronder valt? Raadpleeg dan de CROHO (via https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf) op
de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voer daar de exacte naam van de opleiding in.
*9 Het gaat hier om mastergraden of daaraan gelijkgestelde diploma’s (zie art 7.45a) zoals vastgelegd in het CRIHO.

EER

Niet-EER

Heb je de Surinaamse of
Zwitserse nationaliteit?

Ja

Voor welke type opleiding
schrijf je je in?
(*2)

Nee
Ontvang je in het
studiejaar 2017-2018
studiefinanciering van
DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs)?
(*3)

Master

*10 Het gaat hier om bachelorgraden of daaraan gelijkgestelde diploma’s (zie art 7.45a lid 7 en 8) zoals vastgelegd in het CRIHO.

Ja

Schrijf je je in voor een
masteropleiding binnen
Gezondheidszorg of
Onderwijs?
(*8)

Nee

Betaalt het UAF in het
studiejaar 2017-2018 je
collegegeld?
(*4)

Heb je eerder een
masterdiploma binnen
Gezondheidszorg of
Onderwijs in Nederland
behaald?

Ja

Ja
Nee

Nee

Heb je op 1 september 2017
een geldige
verblijfsvergunning regulier
onbepaalde tijd (type II) of
een verblijfsvergunning asiel
(type III of IV)?
(*5)

Collegegeld:
Voltijd / duaal € 8.090
Uitzonderingen:
Master Physician
Assistent (PA),
duaal € 17.414
Master Advanced
Nursing Practice (ANP),
duaal € 17.414

Collegegeld:
Deeltijd Bachelor € 6.710
Deeltijd Master € 7.305

Deeltijd

Voor welke
opleidingsvorm
schrijf je je in?

Nee

Ja

Ja

Heb je eerder een
bachelor diploma in
Nederland behaald?
Nee(*10)

Nee

Heb je eerder een
bachelordiploma binnen
Gezondheidszorg of
Onderwijs in Nederland
behaald?

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ligt de afstudeerdatum na
1 september 1991?

Voor welke
opleidingsvorm
schrijf je je in?

Nee

Ligt de afstudeerdatum na
1 september 1991?

Nee

Ja

Voor welke
opleidingsvorm
schrijf je je in?

Ja
Schrijf je je nu voor het
eerst in voor deze
masteropleiding?

Ja

Ja

Voltijd /
duaal

Nee

Voor welke
opleidingsvorm
schrijf je je in?

Collegegeld:
Voltijd / duaal
€ 2.006

Deeltijd

Voltijd /
duaal

Schrijf je je nu voor het
eerst in voor deze
bacheloropleiding?

Collegegeld:
Deeltijd
€ 1.811

Ja

Nee

Collegegeld:
Voltijd / duaal €
2.006

Deeltijd

Collegegeld:
Deeltijd
€ 1.664

Voor welke
opleidingsvorm
schrijf je je in?

Nee
Voltijd /
duaal

Voltijd /
duaal

Ja

Heb je eerder een master
diploma in Nederland
behaald?
(*9)

Nee

Heb je op 1 september 2017
een geldige
verblijfsvergunning regulier
bepaalde tijd (type I) met
één van de verblijfsdoelen
genoemd in de toelichting?
(*6)

Schrijf je je in voor een
bacheloropleiding
binnen
Gezondheidszorg of
Onderwijs?
(*8)

Heb je eerder
tegemoetkoming
schoolkosten ontvangen
van DUO?
(*7)

Nee

Deeltijd
Voltijd /
duaal

Ja
Collegegeld:
Voltijd / Duaal € 8.090

Collegegeld:
Deeltijd € 7.305

Uitzonderingen:
Master Physician Assistent
(PA),
duaal € 17.414
Master Advanced Nursing
Practice (ANP), duaal € 17.414

Je valt in de categorie
stapelaar. Meer informatie
hierover vind je onder de
kop Collegegeld tweede
opleiding.

Je valt in de categorie
stapelaar. Meer informatie
hierover vind je onder de kop
Collegegeld tweede opleiding.

Neem contact op met
Bureau Inschrijving via
bureauinschrijving@hu.nl
om na te gaan welk
collegegeldtarief voor jou
van toepassing is.
Meer informatie over het
volgen van 2 opleidingen
tegelijkertijd vind je onder
de kop Collegegeld tweede
opleiding.

Deeltijd

Collegegeld:
Voltijd / duaal € 8.090

Collegegeld:
Deeltijd € 6.710

Neem contact op met
Bureau Inschrijving via
bureauinschrijving@hu.nl
om na te gaan welk
collegegeldtarief voor jou
van toepassing is.

Je valt in de categorie
stapelaar. Meer informatie
hierover vind je onder de
kop Collegegeld tweede
opleiding.

Je valt in de categorie
stapelaar. Meer informatie
hierover vind je onder de kop
Collegegeld tweede
opleiding.

Meer informatie over het
volgen van 2 opleidingen
tegelijkertijd vind je onder
de kop Collegegeld tweede
opleiding.
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