


gebeurd vóór de zomer van 2011. Hierover heeft de UR in haar brief van 10 juni 2011 een positief advies 
gegeven. 
 
De UT heeft zijn instellingstarieven voor de alfa/gamma opleidingen op eenzelfde wijze aangepast.  
Studenten die gebruik mogen maken van de overgangsregeling (volgens artikel 8 lid 3) betalen het 
instellingstarief 2011-2012 + index  
 
In artikel 9  is bepaald dat studenten die bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs het 
instellingstarief betalen niet met een bewijs betaald collegegeld  bij de UT kunnen worden ingeschreven. 
Nagenoeg alle Nederlandse universiteiten vragen, net als de UT, deze studenten opnieuw collegegeld te 
betalen, omdat zij als doel hebben een tweede graad te behalen. 
 
Alle tarieven zijn opgenomen in de toelichting op de Inschrijvingsregeling 2012-2013. 
 
 
4. (Voorgenomen) besluit CvB: 
 
Het College van Bestuur besluit:  
1. De Inschrijvingsregeling UT 2012-2013 volgens de bijlage bij dit agendaformulier vast te  
 stellen. 
2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad. 
3. Na een positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2012-2013 onderdeel 

te laten uitmaken van het Studentenstatuut UT door deze Regeling daarin te vermelden en een 
verwijzing naar de link op de website in genoemd Statuut te plaatsen. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja, op  

Conclusie toen: 
 
Nadere toelichting:  (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Short summary in English: 
 
Every year the Executive Board has to decide on the institutional rates and the Enrolment Regulation. 
The University Council has the opportunity to advice. 
 
Herewith we send you the rates and the regulation for enrolment for the academic year 2012-2013. 
The statutory tuition fee for the 2012-2013 academic year has been set at € 1,771 by the Ministry of 
Education, reflecting both a rate increase and a rate indexation.  
As in previous years, the tuition fees for external students and part-time students have been adjusted 
according to the same principle. In line with the agreements made between the 3TU universities on 
tuition fees for programmes in the technological sciences, the tuition fees for humanities programmes 
at the University of Twente have been similarly adjusted.  
For current students (enrolled in 2010-2011 or earlier) transitional provisions apply.  
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