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1. Heb ik recht op halvering collegegeld?
Schrijf je je voor het eerst in voor een bachelor- of Associate degree-opleiding in het hoger onderwijs
(hbo of universiteit) per 1 september 2019 of later in het studiejaar 2019-2020 en voldoe je aan de
criteria voor betaling van het wettelijk collegegeld, dan heb je voor het studiejaar 2019-2020 recht
op halvering van het wettelijk collegegeld en ben je € 1.041,- verschuldigd.
Voor studenten in een lerarenopleiding geldt de halveringsmaatregel ook in een tweede jaar van
inschrijving, onder voorwaarde dat deze studenten niet voor 1 september 2018 in het hoger
onderwijs ingeschreven hebben gestaan.
2. Hoe lang heb ik recht op halvering collegegeld?
Het recht op halvering van het wettelijk collegegeld is 12 aaneengesloten maanden. Dat betekent dat
wanneer je in het studiejaar 2018-2019 je studie tijdelijk hebt onderbroken het tellen van die
maanden ook in de niet-ingeschreven periode doorloopt.
Stel je bent gestart per 1 september 2018 en gestopt per 31 januari 2019 en je gaat weer herstarten
per 1 september 2019, dan heb je in het studiejaar 2019-2020 geen recht op halvering collegegelden
meer: je stond wel slechts 5 maanden ingeschreven, maar er zijn vanaf 1 september 2018 tot 1
september 2019 wel 12 kalendermaanden verstreken. Voldoe je per 1 september 2019 aan de
criteria voor het wettelijk collegegeld, dan betaal je voor het studiejaar 2019-2020 dus € 2.083,-.
3. Hoe lang recht op halvering collegegeld pabo en lerarenopleidingen?
Voor studenten aan de Pabo en lerarenopleidingen heeft de minister van OCW een uitzondering
gemaakt op de regel dat studenten slechts 12 maanden aaneengesloten recht hebben op betaling
van het gehalveerde wettelijk collegegeldtarief. Deze groep studenten krijgt een 2e termijn van 12
maanden recht op halvering, mits ook die inschrijving niet wordt onderbroken met een uitschrijving,
want ook dan tellen de kalendermaanden waarin je niet staat ingeschreven mee.
Dat betekent dat iemand die in september 2018 is begonnen aan een Lerarenopleiding en deze
studie (of een andere lerarenopleiding) voortzet per september 2019 en die in het studiejaar 20192020 nog steeds voldoet aan de criteria voor het wettelijk collegegeld, ook in 2019-2020 het bedrag
van het verlaagd wettelijk collegegeld (€ 1.041,-) verschuldigd is.
Deze uitzondering geldt ook wanneer je in 2018-2019 stond ingeschreven voor een andere opleiding
dan een lerarenopleiding en je in 2019-2020 inschrijft voor een lerarenopleiding.

4. Ik ben niet in september 2018 begonnen, maar in een andere maand in het studiejaar 2018-2019
en sta in 2019-2020 niet ingeschreven voor een lerarenopleiding
Stel, je bent voor het eerst in het hoger onderwijs gestart per 1 februari 2019 en je voldoet aan de
criteria voor het wettelijk collegegeld. Ook dan heb je 12 aaneengesloten maanden recht op betaling
van het verlaagd wettelijk collegegeld. Dat betekent dat je voor het studiejaar 2018-2019 van die 12
maanden er 7 hebt verbruikt en dat je in 2019-2020 nog recht hebt op 5 maanden halvering.
Dit houdt in dat je in 2019-2020 dus 5 maanden halvering en 7 maanden regulier wettelijk
collegegeld verschuldigd bent, oftewel 5/12 * € 1.041 + 7/12 * € 2.083,- = € 1.648,83.
5. Ik ben niet in september 2018 begonnen, maar in een andere maand in het studiejaar 2018-2019
en sta in 2019-2020 ingeschreven voor een lerarenopleiding
Stel, je bent voor het eerst in het hoger onderwijs gestart per 1 februari 2019 en je voldoet aan de
criteria voor het wettelijk collegegeld. Ook dan heb je 12 aaneengesloten maanden recht op betaling
van het verlaagd wettelijk collegegeld. Dat betekent dat je voor het studiejaar 2018-2019 van die 12
maanden er 7 hebt verbruikt en dat je in 2019-2020 nog recht hebt op 5 maanden halvering vanwege
de eerste 12 maanden en dat je in 2019-2020 (vanwege je inschrijving voor een lerarenopleiding) de
overige maanden recht hebt op de halveringsmaatregel.
Dit houdt in dat je in 2019-2020 het hele jaar het verlaagd wettelijk collegegeld verschuldigd bent (€
1.041,-). De resterende 5 maanden van het recht op halvering van de tweede periode van 12
maanden start dan bij een ononderbroken inschrijving per 1 september 2020 en duurt dan maximaal
5 maanden (dus tot en met 31 januari 2021).

