Belangrijke veranderingen met betrekking tot de
inschrijving, de uitschrijving en de collegegeldtarieven
Informatie over wijzigingen in de wet die van invloed zijn op jouw inschrijving,
uitschrijving of collegegeldtarief met ingang van het studiejaar 2010-2011!

Deze informatiebrief is opgesteld door de Centrale Studentenadministratie (CSA). Wij willen je hiermee
informeren over een aantal wetswijzigingen die vanaf september 2010 optreden in de Wet op Hoger
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en die van invloed kunnen zijn op jouw inschrijving,
uitschrijving of collegegeldtarief.
Hieronder volgen de wetswijzigingen die van invloed zijn op het inschrijven, uitschrijven en het
collegegeldtarief voor het studiejaar 2010-2011:

1.

Inschrijven en collegegeldtarieven:

Je betaalt het wettelijk (collegegeld)tarief (€1672) als je aan alle drie onderstaande eisen voldoet:
■

1. Inschrijving:
• Als je je inschrijft voor een premaster of
• Als je je gaat inschrijven voor een bachelor en nog niet eerder een bachelordiploma1 of doctoraal
diploma1 hebt behaald, dan wel als je je inschrijft voor een master en nog niet eerder een
masterdiploma1 of doctoraal diploma1 hebt behaald, met uitzondering van als je je inschrijft voor
een tweede bachelor/master op het gebied van Onderwijs of Gezondheid.
Voor de Universiteit Twente geldt voor studiejaar 2010-2011 een overgangsregeling:
o als je je inschrijft voor een tweede bachelor/master voor of na afronding van de eerste
bachelor/master, dan geldt voor jou het wettelijk tarief van €1672

■

2. Nationaliteitseis (je moet voldoen aan één van de vier onderstaande eisen:)
• Als je de nationaliteit hebt van een EER-land2 of
• Als je de Surinaamse nationaliteit hebt of
• Als je door het UAF als vluchtelingstudent erkend bent of
• Als je afkomstig bent uit een niet EER-land, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de
Wet Studiefinanciering (WSF 2000).

■

3. Woonplaatseis:
• Als je bij aanvang van en gedurende je studie woonachtig bent in Nederland, België, Luxemburg
of één van de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen. Let op: zorg
ervoor dat je tijdig je juiste studieadres via Studielink doorgeeft zodat je niet het instellingstarief
(zie hieronder) hoeft te betalen. Als je in het kader van je studie (stage, vakken etc) naar het
buitenland gaat adviseren we je een correspondentie adres in Nederland aan te houden, zodat je
het wettelijke tarief kunt blijven betalen.

Als je niet voldoet aan de bovenstaande eisen om in aanmerking te komen voor het wettelijk
collegegeldtarief geldt het instellings (collegegeld)tarief, vastgesteld door de Universiteit Twente
variërend van €4040 tot €8818 (zie http://www.utwente.nl/studentenbalie/student_services/ voor de
tarieven)
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Graad of diploma behaald aan een Nederlandse HBO of WO
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België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,

Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Verenigd Koninkrijk of Zweden
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Betaling collegegeld
De termijnbetaling is in 12 termijnen, waarbij de eerste termijn rond 25 september van je rekening wordt
afgeschreven. Als je kiest voor de eenmalige machtiging, dan wordt het volledige bedrag aan collegegeld
tevens rond 25 september afgeschreven. Voor de machtiging in termijnen wordt €24 administratiekosten
in rekening gebracht.
(Her)inschrijven na 1 september
Voor een inschrijvingverzoek dat je in de loop van het studiejaar doet in Studielink, geldt een
inschrijvingsdatum per eerste van de maand waarin het inschrijfverzoek in Studielink is gedaan. Dus als je
een inschrijfverzoek in Studielink doet in november, dan word je ingeschreven per 1 november. Inschrijven
met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

2. Uitschrijven
Voorheen kon je uitschrijven op basis van verschillende redenen (bijvoorbeeld ziekte, redelijk verzoek,
afstuderen etc) en had je soms te maken met wachtmaanden. De oude uitschrijvingsregels zijn volledig
vervangen door de nieuwe uitschrijfregeling:
Nieuwe uitschrijfregeling:
a) Je kunt je altijd (zonder reden) uitschrijven door een uitschrijfverzoek te doen in Studielink. Je wordt
dan uitgeschreven per 1ste van de maand volgend op je uitschrijfverzoek.
b) Je kunt nooit met terugwerkende kracht worden uitgeschreven, behalve bij ziekte (met
doktersverklaring). Ook als je afstudeert gedurende het jaar en je meteen na het afstuderen wilt
uitschrijven geldt de datum van je uitschrijfverzoek in Studielink. Bijvoorbeeld , je studeert af op
25 oktober en doet op 5 november een uitschrijfverzoek in Studielink, dan word je per 1 december
uitgeschreven! Wil je per 1 november uitgeschreven worden, dan moet je je uitschrijfverzoek in oktober
doen in Studielink.
Collegegeld restitutie bij uitschrijven:
c) Als je je gedurende het jaar uitschrijft dan moet je bij het uitschrijfverzoek in Studielink “verzoek op
restitutie” altijd op ja zetten, tenzij je je studie wilt “staken”. Dan wordt vervolgens of je betaling in
termijnen stop gezet, of als je het gehele collegegeldbedrag van te voren overgemaakt hebt, het te veel
betaalde bedrag terugbetaald door de Universiteit Twente.
d) Restitutie van collegegeld vindt plaats in twaalfden. Als je je uitschrijft met ingang van juli of augustus
wordt je termijnbetaling niet stopgezet en heb je geen recht op terugbetaling van het voor die maanden
betaalde collegegeld. Bijvoorbeeld, je wilt je uitschriijven per 1 mei, dan kun je restitutie krijgen over de
maanden mei, juni, juli en augustus. Schrijf je je uit per 1 juli, dan krijg je geen restitutie.

Belangrijk!
Al deze regels met betrekking tot je inschrijving, uitschrijving en collegegeldtarieven zijn nader uitgewerkt in
de inschrijvingsregeling UT 2010-2011. Je kunt de inschrijvingsregeling en deze informatie terugvinden
op de site: http://www.utwente.nl/studentenbalie/student_services/

Handige adressen
Centrale Studentenadministratie
Postbus 217
7500 AE ENSCHEDE
Student Services
Bezoekadres: Vrijhof, kamer 239 B
Openingstijden: op werkdag van 9.00 – 17.00 uur
Telefoon: 053 - 489 2124
Email: StudentServices@utwente.nl

