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BIJLAGE  Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2019-2020 

 

INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE 2019-2020 

 

ART. 1 INLEIDING 

 

ART. 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN 

 

Aspirant student degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een opleiding aan de 
UT en op dat moment niet voor de betreffende opleiding bij de UT staat 
ingeschreven en niet in aanmerking komt voor een vervolgfase (tweede of 
derde jaar) van de betreffende opleiding 

    

Bachelor of 
bacheloropleiding 

opleiding leidend tot de graad Bachelor of Science 

    

BBC Bewijs Betaald Collegegeld van een Nederlandse HO-instelling 

    

Bijvakker student met een inschrijving aan een andere HO-instelling in Nederland die 
vakken volgt bij de UT 

    

Bindend studieadvies (negatief) BSA, namens het instellingsbestuur uitgebracht door de 
examencommissie, betreffende de inschrijving van de student voor de 
opleiding 

    

BRONHO Basis Register Onderwijs Hoger Onderwijs 

    

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 

    

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

    

Eerstejaars student persoon die voor de eerste keer als student wordt ingeschreven voor een 
opleiding aan de UT 

    



AGENDAPUNT: Inschrijvingsregeling UT 2019-2020  

 

 

        UC-Ow  30-10-2018 

 

Examengeld het door het instellingsbestuur krachtens artikel 7.44 lid 1 WHW 
vastgestelde examengeld voor een inschrijving als extraneus 

    

Extraneus persoon ingeschreven aan de UT die uitsluitend het recht heeft examens of 
tentamens af te leggen 

    

Herinschrijver student die op enig moment in het verleden een inschrijving als student aan 
de UT heeft gehad en zich opnieuw inschrijft bij de UT 

    

HO-instelling instelling voor Hoger Onderwijs (WO of HBO-instelling) 

    

Inschrijving een (aspirant) student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en 
de toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in de inschrijvingsregeling UT kan 
worden ingeschreven als student aan de UT indien hij alle benodigde 
documenten heeft aangeleverd en zijn collegegeld heeft betaald 

    

Instellingscollegegeld het krachtens artikel 7.43 lid 1 en artikel 7.46 WHW door het 
instellingsbestuur vastgestelde collegegeld 

    

Instellingsbestuur het College van Bestuur van de Universiteit Twente 

    

Master of 
masteropleiding 

opleiding leidend tot de graad Master of Science 

    

Premaster deficiëntietraject voor studenten die op grond van hun bachelor diploma nog 
niet toelaatbaar zijn tot de master 

    

SAS Student Affairs & Services van de UT 

Student niet-bekostigd 
onderwijs 

persoon die door de UT wordt geregistreerd als deelnemer aan het onderwijs 
van één van de opleidingen aan de UT maar niet op grond van artikel 7.32 
lid 1 WHW als student of extraneus is ingeschreven aan de UT. Deze 
persoon volgt óf een aantal vakken óf heeft zich ingeschreven voor een niet-
bekostigde opleiding. 

    

Studiefinanciering studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de Wet op de 
studiefinanciering 
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Studiejaar het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 
daaropvolgende jaar 

    

Studiekeuzeadvies een advies van de opleiding ten aanzien van de studiekeuze van een 
aspirant student op basis van de Studiekeuzeactiviteit 

    

Studiekeuzecheck de activiteit die de UT aan aspirant studenten voor een bacheloropleiding 
aanbiedt, met als doel het verstrekken van een studiekeuzeadvies 

    

UT Universiteit Twente 

    

Vergoeding per EC de vergoeding per studiepunt (EC) die een student op grond van artikel 7.57i 
WHW betaalt voor een inschrijving in een premaster 

    

WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek   

    

Wettelijk collegegeld het in artikel 7.43 lid 1 en 7.45 WHW genoemde collegegeld 

 

 

 

ART. 1.2 STATUS VAN DE REGELING 

Deze pagina bevat de officieel vastgestelde inschrijvingsregeling van de Universiteit Twente. Tot deze 
regeling behoren alle UT webpagina's waarnaar vanuit deze pagina wordt verwezen. Deze 
verwijspagina’s maken formeel onderdeel uit van de inschrijvingsregeling en zijn leidend en bindend 
voor de interpretatie van de regeling. 

 

 

ART. 1.3 VASTSTELLINGSPROCEDURE 

De inschrijving van studenten aan een instelling voor hoger onderwijs is gebonden aan wettelijke 
regels. De algemeen geldende regels worden beschreven in hoofdstuk 7, titel 3 WHW. 

Instellingen kunnen conform artikel 7.33 WHW de algemene regels zelf verder uitwerken. Bij 
strijdigheid van de inschrijvingsregeling van de instelling met de bepalingen van de WHW, is de WHW 
leidend. 

De inschrijvingsregeling wordt jaarlijks vastgesteld en is dan geldig voor het nieuwe studiejaar. Het 
proces van besluitvorming is als volgt: het hoofd van de afdeling Student Affairs and Services (SAS) 
stelt een concept van de UT-inschrijvingsregeling op die vervolgens wordt besproken in het Platform 
Wet en Regelgeving. Daarna wordt een eventueel aangepaste versie voorgelegd aan de Universitaire 
Commissie Onderwijs (UC-OW). Deze adviseert het College van Bestuur die daarna de regeling ter 
vaststelling voorlegt aan de Universiteitsraad. 

Het hoofd van SAS is namens de universiteit belast met de uitvoering van de inschrijvingsregeling.  

 

https://www.utwente.nl/uco/platforms-onderwijs/wet-en-regelgeving/20160303-platform-wet-en-regelgeving/
https://www.utwente.nl/uco/platforms-onderwijs/wet-en-regelgeving/20160303-platform-wet-en-regelgeving/
https://www.utwente.nl/nl/cvb/afstemmingsoverleggen/#universitaire-commissie-onderwijs-ucow
https://www.utwente.nl/nl/cvb/afstemmingsoverleggen/#universitaire-commissie-onderwijs-ucow
https://www.utwente.nl/organisatie/structuur/bestuur/
https://www.utwente.nl/nl/uraad/
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ART. 1.4 ONDERSCHEID AANMELDING EN INSCHRIJVING 

Er is een belangrijk onderscheid tussen aanmelding en inschrijving. Aanmelding betekent dat een 
student door middel van registratie (in Studielink) aan de UT heeft laten weten dat hij bij de UT een 
opleiding willen volgen. De inschrijvingsregeling gaat over de regels die gelden om tot een inschrijving 
te komen die recht geeft op deelname aan het onderwijs en het gebruik van de onderwijsfaciliteiten 
van de UT.  

 

ART. 1.5 BEKOSTIGDE EN NIET-BEKOSTIGDE INSCHRIJVINGEN 

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen inschrijvingen: 

1. Aspirant-studenten die zich inschrijven voor een volledige bachelor-, premaster- of master 
opleiding in het bekostigde onderwijs. Dat kan ook een deeltijd-opleiding zijn. Deze categorie 

duiden we aan als bekostigde inschrijvingen. 

2. Alle overige inschrijvingen duiden we aan met niet-bekostigde inschrijvingen. 

Het onderscheid wordt om administratieve redenen gemaakt en houdt verband met een correcte 
registratie van studenten die onder de reguliere bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap vallen. 
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ART. 2 BEKOSTIGDE INSCHRIJVINGEN 

 

ART. 2.1 VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING 

Art. 2.1.1 Voorwaarden voor inschrijving  

Een aspirant-student wordt pas ingeschreven als student van de UT als hij kan aantonen dat hij aan de 
volgende voorwaarden heeft voldaan: 

1. Het verzoek tot inschrijving is gedaan via Studielink. Voor meer informatie bekijk de 
pagina Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding. 

2. Hij heeft aangetoond dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen, zie artikel 2.1.2 t/m 
artikel 2.1.6 in deze regeling. 

3. Hij is zijn financiële verplichtingen nagekomen conform de door de UT vastgestelde 
betalingsprocedure, zie artikel 2.5 in deze regeling. Bij de financiële verplichtingen behoren 
ook in eerdere studiejaren verschuldigde maar nog niet betaalde college- of examengelden of 
vergoeding per EC.  

4. Hij kan, indien hij geen nationaliteit binnen de EER heeft, een geldige verblijfsvergunning 
overleggen in de zin van artikel 8 Vreemdelingenwet 2000. Er is een uitzondering voor 
studenten met een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Voor meer informatie bekijk de 
pagina Entry Visa 

Art. 2.1.2 Aanvullende voorwaarden inschrijving voor de bacheloropleiding  

1. Inschrijving vindt plaats indien er is voldaan aan de vooropleidingseis evenals de nadere 
vooropleidingseisen tenzij de student daarvan is vrijgesteld (artikel 7.24 t/m 7.30 WHW).  

2. Bij een inschrijving voor het tweede jaar van een bachelor geldt gedurende drie jaar dat de 
student geen negatief bindend studieadvies mag hebben voor de betreffende bachelor (artikel 
7.8b lid 5 WHW). 

3. Voor ATLAS geldt selectie en voor Technische Geneeskunde een instellingsfixus.    

Zie voor de specifieke eisen per opleiding de pagina Overzicht bacheloropleidingen.  

Art. 2.1.3 Aanvullende voorwaarden inschrijving van een UT-student voor een aansluitende 

masteropleiding aan de UT 

Bij de eerste inschrijving van een UT-bachelorstudent voor een UT-master die in de Onderwijs en 
Examen Regeling (OER) van de betreffende master opleiding is vastgelegd als aansluitende 
masteropleiding, geldt dat er door of namens het instellingsbestuur een geslaagdverklaring of 
getuigschrift van de betreffende bachelor is afgegeven waarmee de student voldaan heeft aan de in de 
betreffende onderwijs- en examenregeling vastgestelde (toelatings)eisen.  

Zie voor een overzicht van de Bachelor programma's die toelating geven tot de Master programma's 
de pagina Doorstroommatrix.   

Art. 2.1.4 Aanvullende voorwaarden inschrijving voor overige (pre-)masteropleidingen 

Bij de eerste inschrijving voor (pre) masteropleidingen van de UT gelden de volgende toelatingseisen: 

1. Er is door of namens het instellingsbestuur een verklaring afgegeven dat de student kan 
worden toegelaten, waarbij is vastgesteld dat de student (a) in het bezit is van een toelatend 
bachelorgetuigschrift of doctoraalgetuigschrift of een bachelor in combinatie met een behaalde 
premaster dan wel is vrijgesteld van het bezit van een toelatend getuigschrift, al dan niet door 
het afleggen van een assessment; (b) aan de overige, in de betreffende onderwijs- en 
examenregeling voor toelating gestelde eisen van de betreffende master opleiding, heeft 
voldaan. 

https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/aanmelden/#overzicht-bachelor-en-masteropleidingen
https://www.utwente.nl/en/student-services/visa/entry-visa/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/opleidingen/?language=NL,EN
http://doorstroommatrix.nl/doorstromen-met/Universiteit-Twente-bachelor/naar/Universiteit-Twente-master/
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2. Er is door of namens het instellingsbestuur een verklaring afgegeven dat de student toegelaten 
kan worden tot het premastertraject van de masteropleiding. Inschrijving vindt plaats in de 
bijbehorende bacheloropleiding. 

Zie voor een overzicht van Master programma's met bijbehorende Bachelor programma's de pagina 
Masters: bijbehorende Bachelors.  

Art. 2.1.5 Aanvullende voorwaarden inschrijving voor een gezamenlijke opleiding/joint degree 

1. Aspirant-studenten die zich inschrijven voor een joint degree van de UT worden ook als 
student ingeschreven aan de andere universiteit(en) voor zover het een Nederlandse instelling 
betreft (artikel 7.3c lid 3 WHW); 

2. Aspirant-studenten die ingeschreven staan voor een gezamenlijke opleiding kunnen, indien dit 
binnen de betrokken universiteiten is afgesproken, hun verschuldigde collegegeld betalen aan 
de penvoerder van het gezamenlijke programma. De UT ontvangt een verklaring van de 
penvoerder. Hiermee heeft de student voldaan aan zijn financiële verplichtingen aan de UT; 

3. Afspraken, die in het kader van samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van inschrijving 
en instellingscollegegelden tussen instellingen zijn gemaakt, worden in acht genomen. 

Art. 2.1.6 Aanvullende voorwaarde inschrijving als extraneüs 

Bij een inschrijving als extraneüs moet een verklaring van geen bezwaar van de desbetreffende 
opleiding worden overgelegd 

Art. 2.1.7 Lissabon-afspraken  

Voor alle bovengenoemde inschrijvingen geldt dat de Lissabon-afspraken over de erkenning van 
nationale kwalificaties van toepassing zijn, zie artikel 7.28 WHW. Dit verdrag regelt dat studenten die 
afkomstig zijn uit landen die het betreffende verdrag hebben ondertekend en in hun eigen land 
toelaatbaar zijn tot een bachelor- of masteropleiding in principe ook toelaatbaar zijn tot een bachelor of 
master aan de UT. 

Art. 2.1.8 Harde knip 

Een student kan pas voor een masteropleiding worden ingeschreven als hij kan aantonen dat hij zijn 
bachelor volledig heeft afgerond. Dit houdt tevens in dat resultaten voor vakken die onderdeel zijn van 
het examenprogramma van de master, niet opgevoerd mogen worden in de master als die worden 
behaald tijdens een inschrijving als bachelorstudent. Vakken uit het examenprogramma van de master 
kunnen alleen op het masterdiploma komen te staan als die zijn behaald tijdens een inschrijving voor 
de master. 

 

 

ART. 2.2 STUDIEKEUZEACTIVITEIT 

Conform artikel 7.31b t/m art 7.31d WHW gelden er een aantal algemene regels voor het deelnemen 
van studenten aan studiekeuzeactiviteiten. Bij de UT zijn de studiekeuzeactiviteiten vormgegeven door 
middel van een zogenaamde studiekeuzecheck. De regels hieronder gelden niet voor degene die zich 
aanmeldt voor een bachelor opleiding waarvoor een selectieprocedure (numerus fixus, decentrale 
selectie of selectie op grond van kleinschalig en intensief onderwijs) is ingesteld.  

Art. 2.2.1 Algemene regels studiekeuzecheck Universiteit Twente 

• Elke aspirant-student heeft recht op deelname aan een studiekeuzecheck, mits hij zich 
aanmeldt vóór 1 mei voor een bachelor opleiding. Let op: voor de opleiding Psychology gelden 
afwijkende deadlines.  

• Elke aspirant-student heeft recht op een studiekeuze advies op basis van de 
studiekeuzecheck. 

https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/inschrijving/master-bijbehorende-bachelor/
https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/psychology/admission-and-enrolment/#enrolment-deadline
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• Deelname aan de studiekeuzecheck kan een verplicht onderdeel zijn van de inschrijfprocedure 
en daarmee reden zijn om de inschrijving tot de opleiding te weigeren, zie ook artikel 2.2.3 in 
deze regeling.  

• Een studiekeuzeadvies is niet bindend. Het is een belangrijke indicator voor studiesucces 
maar kan geen reden zijn voor een afwijzing.  

• Aan de uitkomst van de studiekeuzecheck kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien 
van de toelaatbaarheid tot een opleiding. Er moet aan alle toelatingseisen worden voldaan. 

Art. 2.2.2 Aanmelding in studielink na 1 mei  

Bij aanmelding na 1 mei heeft de aspirant-student geen recht meer op deelname aan een 
studiekeuzeactiviteit, echter bestaat er de mogelijkheid dat de opleiding alsnog een studiekeuzecheck 
aanbiedt aan de aspirant-student. Als de studiekeuzecheck verplicht is, dan is deze ook verplicht bij 
aanmelding na 1 mei. Zie ook het tabblad 'Studiekeuze & Voorlichting' op de opleidingswebsite. 

In twee gevallen heeft de aspirant-student wèl recht op deelname aan een studiekeuzeactiviteit, ook al 
heeft hij zich pas na 1 mei aangemeld. Deze uitzondering geldt voor:  

1. Studenten die zich vóór 1 mei hebben aangemeld bij een andere bacheloropleiding. 

2. Studenten die zich niet vóór 1 mei konden aanmelden ten gevolge van een negatief bindend-
studieadvies van een andere bacheloropleiding. 

Art. 2.2.3 Verplichte studiekeuzecheck 

Faculteiten mogen zelf bepalen of deelname aan de studiekeuzecheck verplicht is. Op dit moment 
kennen alleen de opleidingen Psychology en Creative Technology een verplichte studiekeuzecheck.  

Studenten die zonder geldige reden niet (tijdig) deelnemen aan een verplichte studiekeuzecheck kan 
de toegang tot een opleiding worden ontzegd. De betreffende opleiding bepaalt of er sprake is van een 
geldige reden. Geldige redenen zijn in elk geval: 

1. De student heeft zich vóór 1 mei aangemeld bij een andere bacheloropleiding in het Hoger 
Onderwijs.  

2. De student heeft zich niet vóór 1 mei kunnen aanmelden ten gevolge van een negatief 
bindend-studieadvies van een andere bacheloropleiding. 

 

 

ART. 2.3 INSTROOMMOMENTEN 

Art. 2.3.1 Vaste instroommomenten 

Studenten kunnen niet op elk moment in het jaar met een opleiding beginnen. De UT heeft vaste 
instroommomenten, namelijk:  

• Inschrijving in de bachelor alleen per 1 september. 

• Inschrijving in de (pre)master per 1 september en 1 februari.  

LET OP: de aspirant-student die zich wil inschrijven voor een (pre)master in februari dient eerst contact 
op te nemen met de betreffende studieadviseur van deze studie of er wel een studeerbaar programma 
is per 1 februari.   

Deze instroommomenten gelden ook voor studenten die al staan ingeschreven als extraneüs of een 
niet-reguliere inschrijving hebben en zich als reguliere student willen inschrijven. 

Art. 2.3.2 Afwijkende instroommomenten 

https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/opleidingen/
https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/psychology/#bsc-psychology-at-the-university-of-twente
https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/creative-technology/
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1. Gedurende het jaar doorstromen naar de master 

De student die in de loop van het studiejaar slaagt voor de UT-bachelor of UT-premaster en 
aansluitend ingeschreven wil worden in een UT-master wordt per eerste van de maand volgend op de 
slaagdatum ingeschreven in de UT-master. De student kan dan in overleg met de betreffende master 
opleiding alvast mastervakken volgen en afronden. Een studeerbaar examen-programma kan echter 
pas per eerst volgend instroommoment worden gegarandeerd. Studenten die in juni of juli slagen voor 
hun UT-bachelor, blijven in de bachelor ingeschreven t/m augustus en worden per 1 september in de 
UT-master ingeschreven. 

2. Gedurende het jaar switchen 

De student die op 1 september ingeschreven staat bij de UT en gedurende het studiejaar van opleiding 
wil switchen wordt per eerste van de maand ingeschreven, mits toelaatbaar. Het verzoek wordt gedaan 
door middel van het invullen van een formulier op de website of aan de balie van de Student Services.  
Dit is niet mogelijk voor de bacheloropleidingen Technische Geneeskunde en ATLAS . 

3. Gedurende het jaar inschrijven voor een tweede opleiding 

De student die op 1 september ingeschreven staat bij de Universiteit Twente en gedurende het 
studiejaar wil inschrijven voor een tweede opleiding wordt per eerste van de maand ingeschreven, mits 
toelaatbaar. Het verzoek wordt gedaan door middel van het invullen van een formulier op de website of 
aan de balie van de Student Services.  
Dit is niet mogelijk voor de bacheloropleidingen Technische Geneeskunde en ATLAS. 

Art. 2.3.3 Inschrijving met terugwerkende kracht niet mogelijk 

Inschrijving met terugwerkende kracht voor het gehele studiejaar is wettelijk niet mogelijk. Het is wel 
mogelijk om gedurende een maand per de eerste van die maand ingeschreven te worden, met 
uitzondering van de maand oktober.  

Art. 2.3.4 Uitzonderingen op bovenstaande regels 

De student kan alleen in bijzondere situaties (bijv. t.g.v. overmacht) en ter beoordeling en met 
toestemming van het hoofd van SAS op andere dan de hierboven beschreven momenten en situaties 
gedurende het jaar instromen. Een dergelijk verzoek tot inschrijving dat na 1 september wordt 
ingediend heeft, indien aan alle voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan en na toestemming van 
het hoofd SAS, een inschrijving met ingang van de eerste van de maand waarin het verzoek is 
ingediend, tot gevolg. Deze uitzonderingen worden gedocumenteerd. 

Art. 2.3.5 Duur van de inschrijving  

Volgens artikel 7.32 lid 4 WHW geschiedt de inschrijving voor het gehele studiejaar. Indien een 
inschrijving plaatsvindt in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het resterende gedeelte van het 
studiejaar.  

 

 

ART. 2.4 DEADLINES VOOR AANMELDING 

Een student dient vóór een vastgesteld instroommoment (zie vorige paragraaf) ingeschreven te zijn. 
Het realiseren van een tijdige inschrijving is weer afhankelijk van een tijdige aanmelding. De deadlines 
voor aanmelding kunnen verschillen per studiefase en opleiding. Ze staan genoemd op de pagina's 
waar onderstaande hyperlinks naar verwijzen.  

• Aanmeld deadlines Bachelor-studenten 

• Aanmeld deadlines Nederlandse Master-studenten 

• Aanmeld deadlines Internationale Master-studenten 

Aanmeldingen die na de gestelde deadlines worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.  

https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/inschrijving/overstappen/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/inschrijving/overstappen/
https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/application-enrolment/deadlines/
https://www.utwente.nl/en/education/master/admission-requirements/application-deadlines/deadlines-dutch-students/#deadlines-for-dutch-students
https://www.utwente.nl/en/education/master/admission-requirements/application-deadlines/deadlines-international-students/#deadlines-for-international-students
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ART. 2.5 COLLEGEGELD EN BETALING 

Art. 2.5.1 Wettelijke regels 

In hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 2 (Eigen bijdragen) van de WHW zijn de regels met betrekking tot de 
eigen bijdragen van studenten te vinden. Daar komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
collegegeldverplichting, examengeldverplichting, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, 
voldoening collegegeld en vrijstellingen. 

Art. 2.5.2 Collegegeld en vergoeding  

De wettelijke collegegeldtarieven worden jaarlijks door de minister voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap vastgesteld in de regeling Financiën Hoger Onderwijs. De tarieven voor de diverse 
opleidingen aan de UT zijn te vinden op de pagina Collegegeld voor bachelor en (pre)master. 

1. Wettelijk tarief 

Recht op betaling van het wettelijk tarief hebben studenten die voldoen aan elk van de volgende 
voorwaarden: 

1. De student staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een universiteit of 
hogeschool. 

2. De student heeft de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, 
Liechtenstein, of Suriname heeft. De student voldoet tevens aan de nationaliteitsvereiste als hij 
een familielid is van een in Nederland wonende EU-burger of als hij een verblijfsvergunning 
heeft op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering.  

3. De student heeft bij aanvang van het studiejaar nog geen ander vergelijkbaar diploma behaald 
aan een bekostigde opleiding. Dit betekent dat de student niet in het bezit is van een 
bachelordiploma als hij zich inschrijft voor een bacheloropleiding en niet in het bezit is van een 
masterdiploma als hij zich inschrijft voor een masteropleiding.  

Voor een paar categorieën wordt een uitzondering gemaakt. De student betaalt nooit meer dan het 
wettelijk collegegeld indien: 

1. De student al wel een (bachelor- of master) graad heeft behaald, maar hij voor de eerste keer 
een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Om te bepalen of een 
opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kan hij het centraal register opleidingen hoger 
onderwijs (CROHO) bij DUO raadplegen.   

2. De student de tweede opleiding is gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het 
behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken heeft gevolgd. Zie ook artikel 
2.5.3.4 in deze regeling. 

2. Vergoeding per EC 

Voor alle studenten die alleen een inschrijving in de premaster hebben geldt dat zij betalen per EC.  

3. Instellingstarief 

Voor alle studenten die niet voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor het wettelijk tarief 
of de vergoeding per EC geldt het instellingstarief. 

Art. 2.5.3 Aanvullende regelingen op collegegeld 
 
1. Halvering wettelijk tarief eerste jaar  

Recht op één jaar (12 aaneengesloten maanden) halvering van het wettelijke tarief hebben studenten 

die voldoen aan alle onderstaande eisen: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024005/2018-09-01
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/
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1. Studenten die, conform artikel 2.5.2 in deze regeling, voldoen aan de voorwaarden voor het 
wettelijk tarief. 

2. Studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst starten met een opleiding aan HO-
instelling. 

3. Studenten die een bacheloropleiding volgen (premasters uitgesloten). 

2. Halvering wettelijk tarief tweede jaar   

Recht op een tweede jaar halvering van het wettelijk tarief hebben studenten die voldoen aan alle 
onderstaande eisen: 

1. Studenten die, conform artikel 2.5.2 in deze regeling, voldoen aan de voorwaarden voor het 
wettelijk tarief. 

2. Studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst starten met een opleiding aan HO-
instelling. 

3. Studenten die een bachelor of master lerarenopleiding volgen. 

4. Start een student een lerarenbacheloropleiding in studiejaar 2018-2019 dan komt de student in 
studiejaar 2019-2020 in aanmerking voor het tweede jaar halvering collegegeld. 

5. Start een student een bacheloropleiding per studiejaar 2018-2019, dan komt de student voor 
het eerst in aanmerking voor een halvering bij een master lerarenopleiding in het studiejaar 
2021-2022. 

6. Een student die een lerarenopleiding volgt, heeft maximaal twee jaar recht op halvering van 
het collegegeld. Dit betekent dat wanneer een student een bachelor lerarenopleiding heeft 
gevolgd en reeds twee jaar halvering heeft gekregen, de student bij het volgen van een master 
lerarenopleiding niet opnieuw recht heeft op twee jaar halvering van het collegegeld. 

3. Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven  

Vanaf het studiejaar 2019-2020 gelden er verhoogde instellingstarieven. De UT wil voorkomen dat 
studenten die voorafgaand aan 2019-2020 zijn gestart met een bachelor- of masteropleiding te maken 
krijgen met onverwachte extra kosten. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. De 
overgangsregeling houdt in dat de betreffende studenten in plaats van het verhoogde tarief, het oude 
tarief inclusief de reguliere jaarlijkse verhoging van €125 (bachelor) of €250 (master) gaan betalen.  

Een student heeft wel recht op de overgangsregeling indien: 

1. De student in studiejaar 2018-2019 of eerder is begonnen met een bachelor- of 
masteropleiding. De student mag die betreffende opleiding afmaken tegen het oude tarief, 
inclusief de reguliere jaarlijkse verhoging. 

2. De student in studiejaar 2018-2019 of eerder is begonnen met een premaster opleiding. Als de 
student in studiejaar 2019-2020 doorstroomt naar bijbehorende masteropleiding, dan heeft hij 
recht op de overgangsregeling en mag hij de master afmaken tegen het oude tarief, inclusief 
de reguliere jaarlijkse verhoging.  

Een student heeft geen recht op het overgangstarief indien: 

1. De student vanaf of gedurende studiejaar 2019-2020 overstapt naar een andere bachelor- of 
masteropleiding. Voor de nieuw gekozen opleiding geldt dan het vernieuwde tarief.  

2. De student (tijdelijk) uitgeschreven wordt voor de studie en tijdens of na studiejaar 2019-2020 
terugkeert. Voor de (op)nieuw gekozen opleiding geldt dan het vernieuwde tarief.  

4. Tarieven voor tweede bachelor of tweede master 
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Studenten die ononderbroken een tweede bachelor of master gaan volgen, die gestart is tijdens hun 
eerste bachelor of master, zijn het wettelijk collegegeld verschuldigd (indien ook aan de andere eisen 
voor wettelijk collegegeld is voldaan). Zij kunnen, ook na afronden van hun eerste studie, de tweede 
studie afronden tegen het wettelijke tarief. 

Indien de student al een bekostigde opleiding binnen een Nederlandse instelling heeft afgerond, 
bachelor of master, is voor de tweede bachelor- of masteropleiding het instellingstarief verschuldigd. 
Ongeacht of er voor de eerste bachelor danwel master wettelijk of instellingstarief betaald is. Hierop 
gelden de volgende uitzonderingen: 

1. Alle opleidingen op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg. Deze opleidingen kunnen 
als tweede bachelor of master, als de eerste opleiding niet op het gebied van Onderwijs of 
gezondheidszorg was, tegen het wettelijk tarief gevolgd worden indien aan alle eisen voor het 
wettelijke tarief is voldaan. Dit geldt ook als de tweede opleiding pas na afronden van de 
eerste opleiding is gestart. Voor de UT geldt deze uitzondering voor de volgende opleidingen: 
a. 56553 BSc Gezondheidswetenschappen 
b. 50033 BSc Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) 
c. 68509 MSc Leraar VHO Mens- en Maatschappijwetenschappen 
d. 68404 MSc Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen 
e. 60033 MSc Technical Medicine 
f. 66851 MSc Health Sciences 

2. UT-studenten die bij de eerste masteropleiding in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief 
betalen voor hun tweede masteropleiding een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk 
tarief. De voorwaarden om een tweede masteropleiding aan de UT te doen voor een 
instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief luiden als volgt: 
a. De regeling geldt uitsluitend voor tweede masteropleidingen.  
b. De regeling geldt uitsluitend voor studenten die niet langer dan 3 studiejaren geleden hun 
eerste masteropleiding hebben afgerond.  
c. De regeling geldt voor successievelijk studeren in bekostigd onderwijs, wat betekent 
aansluitend of met een onderbreking en dus niet parallel.  
d. De regeling geldt uitsluitend voor studenten die voor de eerste master in aanmerking 
kwamen voor het wettelijk tarief.  
e. De regeling geldt uitsluitend voor studenten die hun eerste master ook op de UT hebben 
gevolgd en afgerond.   

Art. 2.5.4 Verrekening of vrijstelling collegegeld  

Verrekening of vrijstelling van collegegeld kan plaatsvinden indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:  

1. Indien een student bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven 
en daar het wettelijke tarief heeft betaald, wordt bij inschrijving een Bewijs Betaald Collegegeld 
geaccepteerd. Bij een inschrijving voor de bachelor ATLAS dient de student het eventuele 
verschil in collegegeld bij te betalen. 

2. Indien de student bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven 
en daar het instellingstarief heeft betaald, kan de student aan de UT niet met een Bewijs 
Betaald Collegegeld worden ingeschreven. De student is aan de UT voor de betreffende 
inschrijving opnieuw collegegeld verschuldigd. Andere afspraken die in het kader hiervan zijn 
gemaakt tussen instellingen worden in acht genomen. 

3. Voor een student die instellingstarief is verschuldigd en zich inschrijft voor een Joint Degree, 
waarbij de UT met één of meerdere Nederlandse HO instellingen de gezamenlijke opleiding 
verzorgt, is het mogelijk met een Bewijs Betaald Collegegeld te worden ingeschreven indien de 
student zich als eerste heeft ingeschreven bij één van de andere instellingen. 

4. Indien een student bij een andere instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven voor een 
premaster en daar de vergoeding per EC heeft betaald, wordt bij inschrijving voor een 
bachelor of master een bewijs van de betaalde vergoeding niet geaccepteerd als Bewijs 
Betaald Collegegeld. 
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5. Indien een student bij een andere instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven voor een 
master en wettelijk tarief betaalt, wordt bij inschrijving voor een premaster een bewijs betaald 
collegegeld geaccepteerd. 

Art. 2.5.5 Betalingswijzen collegegeld 

Het collegegeld kan op een aantal wijzen worden betaald. Zie de pagina Betaling 
collegegeld. Nederlandse wetgeving eist dat niet-EER studenten het collegegeld in één keer vooraf 
betalen. Ga naar de pagina Entry visa voor meer informatie. 

1. Betaling per machtiging 
De regels voor machtigingen zijn te vinden op de pagina: Betaling per machtiging / machtiging 
wijzigen. 

2. Betaling in termijnen  

Studenten kunnen kiezen voor het betalen van het collegegeld in termijnen. De bedragen en de 
betaaldata zijn te vinden op de pagina: Termijnbedragen. 

 

 

ART. 2.6 BEWIJS VAN INSCHRIJVING EN COLLEGEKAART 

Als de inschrijving van een student is voltooid ontvangt hij een bewijs van inschrijving en een 
collegegekaart.  

• Het door het Instellingsbestuur uitgereikte bewijs van inschrijving vermeldt de naam en de 
voorletters van de betrokkene, de geboortedatum, het studentnummer, de periode van 
inschrijving, de opleiding, de inschrijvingsvorm en is geldig voor het betreffende studiejaar. 

• De door het Instellingsbestuur uitgereikte collegekaart vermeldt de naam en de voorletters van 
de betrokkene, een pasfoto, het studentnummer, de opleiding, de inschrijvingsvorm, de 
bibliotheek code en is geldig in het betreffende studiejaar.  

• Op verzoek van de desbetreffende student kan een duplicaat van de collegekaart worden 
verstrekt. De student is dan een bedrag van €10,- verschuldigd.  

De regels voor het verkrijgen en gebruiken van deze documenten staan op de pagina Collegekaart (en 
bibliotheekpas). 

 

ART. 2.7 HERINSCHRIJVING 

Art. 2.7.1 Tijdig verzoek tot herinschrijving 

Een inschrijving geldt steeds voor één cursusjaar. Als een student zich niet voor een volgend 
cursusjaar inschrijft wordt hij automatisch uitgeschreven. Om een automatische uitschrijving te 
voorkomen dient de student (bachelor, master of premaster) tijdig een verzoek tot inschrijving te doen: 

• vóór of in september als hij per 1 september wil instromen (bachelor, master of premaster)  

• vóór of in februari als hij per 1 februari wil instromen (master en premaster)  

De student dient tevens ieder jaar tijdig te voldoen aan de betalingsverplichting, zie ook artikel 2.5 in 
deze regeling.  

Art. 2.7.2 Ongewijzigde of gewijzigde herinschrijving 

Het verschil tussen een gewijzigde en ongewijzigde inschrijving is beschreven op de pagina 
Herinschrijving. Daar staat ook de te volgen procedure. 

Art. 2.7.3 Uitzondering herinschrijven premaster 

https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/betaling-collegegeld/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/betaling-collegegeld/
https://www.utwente.nl/en/education/international-students/visa/entry-visa/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/betaling-collegegeld/betaling-per-machtiging/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/betaling-collegegeld/betaling-per-machtiging/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/collegegeld-tarieven-en-voorwaarden/termijn-bedragen/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/collegekaart/#wanneer-krijgt-een-student-een-collegekaart
https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/collegekaart/#wanneer-krijgt-een-student-een-collegekaart
https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/inschrijving/herinschrijving
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Indien de student eenmaal uitgeschreven staat voor een premaster, is het niet meer mogelijk om zich 
weer opnieuw in te schrijven voor dezelfde premaster.  

 

 

ART. 2.8 BEËINDIGING INSCHRIJVING 

De procedure beëindiging inschrijving is in artikel 7.42 WHW geregeld. 

Art. 2.8.1 Algemene regels bij uitschrijven  

Als er geen sprake is van een tussentijdse uitschrijving (door de student of de universiteit) dan eindigt 
een inschrijving automatisch op 31 augustus van het lopende studiejaar.  

Een student kan zich op eigen verzoek uitschrijven. De volgende regels gelden hiervoor:  

1. Op verzoek van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de maand volgend 
op de maand waarin betrokkene het verzoek heeft ingediend. Dit geldt ook voor studenten die 
gedurende het studiejaar hun opleiding afronden: zij kunnen alleen op eigen verzoek worden 
uitgeschreven. 

2. Het verzoek om beëindiging van de inschrijving en restitutie van collegegeld moet via 
Studielink worden ingediend.  

3. Het verzoek tot beëindiging wordt niet eerder ingewilligd dan nadat gecontroleerd is of een 
student waaraan door de UT een BBC is afgegeven, zich ook uitgeschreven heeft bij de 
andere HO-instelling waar de BBC is gebruikt voor een tweede inschrijving.  

Meer informatie over de procedure van uitschrijven staat beschreven op de pagina Uitschrijving.  

Art. 2.8.2 Uitschrijving bij ziekte of bijzondere omstandigheden  

Op verzoek van de student kan de inschrijving voor het desbetreffende studiejaar op grond van ziekte 
of bijzondere familieomstandigheden worden beëindigd met ingang van de maand volgend op de 
maand waarin betrokkene niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen. Het verzoek tot beëindiging 
op basis van ziekte of bijzondere omstandigheden dient door een verklaring van een arts, dan wel de 
studentendecaan te worden onderbouwd. 

Art. 2.8.3 Uitschrijving door de instelling  

Uitschrijving door de instelling is mogelijk: 

1. Op verzoek van het instellingsbestuur indien de student zijn wettelijk collegegeld, 
instellingscollegegeld, examengeld of vergoeding per EC na aanmaning niet heeft voldaan. 
Uitschrijving geschiedt met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning (artikel 
7.42 lid 2 WHW). 

2. Op verzoek van het instellingsbestuur indien de student door zijn gedragingen of uitlatingen 
blijk heeft gegeven ongeschikt te zijn voor de toekomstige beroepsuitoefening (artikel 7.42a 
WHW). Uitschrijving geschiedt met ingang van de maand volgend op het verzoek van het 
instellingsbestuur. 

3. Op verzoek van de examencommissie door het instellingsbestuur indien de student zich 
schuldig maakt aan (ernstige) fraude (artikel 7.12b lid 2 WHW). De uitschrijving bij fraude 
geschiedt voor ten hoogste één jaar en bij ernstige fraude is deze onherroepelijk. Uitschrijving 
geschiedt met ingang van de maand volgend op het verzoek van de examencommissie. 

4. Op verzoek van het instellingsbestuur indien de student zich niet houdt aan de huisregels en 
ordemaatregelingen van de UT (artikel 7.57h WHW). Uitschrijving geschiedt met ingang van 
de maand volgend op het verzoek van het instellingsbestuur. 

https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/inschrijving/uitschrijving/
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5. Op verzoek van het instellingsbestuur indien de student gedurende het studiejaar een negatief 
BSA krijgt. Uitschrijving geschiedt met ingang van de maand volgend op de maand waarin het 
negatief BSA is vastgesteld. 

6. Op verzoek van het instellingsbestuur in geval van overlijden van de student. Uitschrijving 
geschiedt met ingang van de maand volgend op de maand van overlijden. 

7. Op verzoek van het instellingsbestuur indien de student gedurende het studiejaar de maximale 
inschrijfduur voor de premaster overschrijdt. De maximale inschrijfduur van de premaster moet 
zijn opgenomen in de OER van de bijbehorende bachelor opleiding. Uitschrijving geschiedt 
met ingang van de maand volgend op de maand waarin de overschrijding is vastgesteld.  

ART. 2.9 RESTITUTIE COLLEGEGELD 

De procedure restitutie collegegeld is in artikel 7.48 WHW geregeld. 

Art. 2.9.1 Algemene restitutieregels   

Indien de uitschrijving geschiedt conform artikel 2.8.1, artikel 2.8.2 en artikel 2.8.3 t/m punt 6 in deze 
regeling, heeft de student aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het voor hem 
geldende jaarlijkse collegegeld tarief voor elke maand dat het studiejaar na uitschrijven duurt. Bij 
beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op 
beëindiging van de betaling van de termijnen en op terugbetaling van het voor die maanden betaalde 
collegegeld.  

Meer informatie over de procedure van restitutie staat beschreven op de pagina Restitutie collegegeld 
en rekenvoorbeelden.  

Art. 2.9.3 Geen restitutie in geval van premaster en extraneus  

1. Studenten die een premaster inschrijving hebben betalen een vergoeding per EC en hebben 
geen recht op restitutie. 

2. Een beëindiging van de inschrijving als extraneus in de loop van een studiejaar geeft geen 
recht op restitutie. 

https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/restitutie/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/geldzaken/collegegeld/restitutie/
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ART. 3 NIET-BEKOSTIGDE INSCHRIJVINGEN 

 

ART. 3.1 INLEIDING 

Een inschrijving als student niet-bekostigd onderwijs is een student die door de UT wordt geregistreerd 
als deelnemer aan het onderwijs van één van de opleidingen aan de UT, maar niet op grond van 
artikel 7.32 lid 1 WHW als student of extraneus is ingeschreven aan de UT. Deze persoon volgt óf een 
aantal vakken óf heeft zich ingeschreven voor een niet-bekostigde opleiding.  

Inschrijving van deze groepen in het centrale onderwijsinschrijfsysteem Osiris is gewenst omdat deze 
groepen gebruik van UT-faciliteiten waarvoor een centrale inschrijving een voorwaarde is.  

 

 

ART. 3.2 CURSISTEN INSCHRIJVING 

Een cursist is een persoon zonder inschrijving aan een andere Nederlandse HO-instelling, die vakken 
of een post-initiële opleiding wil volgen bij de UT. De cursist meldt zich bij de betreffende opleiding. De 
opleiding bepaalt de hoogte van het cursus- of collegegeld.   

De cursistencategorie bestaat uit inschrijvingen bij de volgende onderwijsprogramma's: 

• Het honoursprogramma van het pre-university college bedoeld voor VWO-scholieren. 

• De driedelige cursus Procestechnologie bedoeld voor HBO-professionals en aangeboden door 
de faculteit Chemical Engineering. 

• De Master Publiek Management gericht op professionals en aangeboden via de eenheid 
Professional Learning and Development van de faculteit BMS. 

• De lerarenopleiding voor zij-instromers aangeboden door ELAN. 

• Het professional doctorate (PDEng) programma aangeboden via de faculteit Engineering 
Technology. 

• De programmeeropleiding van Nedap University gericht op professionals waarvan de 
inschrijving verloopt via de eenheid Professional Learning and Development van de faculteit 
BMS. 

• De faculteit ITC biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen aan. De regels die gelden 
voor inschrijvingen binnen de faculteit ITC zijn opgenomen in de ITC regeling.  

 

 

ART. 3.3 BIJVAK INSCHRIJVING 

Een bijvakstudent is een student die op basis van een inschrijving aan een HBO of WO 
onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft vakken te volgen (en examens af te leggen) bij een andere 
instelling dan waar hij/zij collegegeld betaald heeft. De vakken (bachelor of master) die ze volgen 
maken deel uit van bekostigde opleidingen. 

Het verzoek voor een registratie als bijvakstudent dient vergezeld te zijn van: 

1. Een verklaring van de desbetreffende opleiding waarin akkoord wordt geaan met de registratie 
als bijvakstudent; 

2. Een geldig legitimatiebewijs; 

3. Een bewijs van betaald collegegeld van het betreffende studiejaar van de instelling van eerste 
inschrijving. 

Informatie over de inschrijving als bijvakker is te vinden op de pagina Inschrijving als bijvakker. 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/honoursprogramma/#voor-wie
https://www.utwente.nl/nl/tnw/pt-cursus/
https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/master-public-management/#opleidingsoverzicht
https://www.utwente.nl/nl/assessmentcentrum/assessments/zijinstroomvo/#inhoud-van-het-assessment
https://www.utwente.nl/onderwijs/post-graduate/pdeng/#wat-is-pdeng
https://lifeatnedap.com/nedap-university/
https://www.itc.nl/education/programmes/
https://www.itc.nl/education/application-financial-support/application/admissions-and-enrollment-policy/
https://www.utwente.nl/nl/student-services/aanmelding-inschrijving/bijvakker-of-kies-op-maat/#registratie-bijvakker


AGENDAPUNT: Inschrijvingsregeling UT 2019-2020  

 

 

        UC-Ow  30-10-2018 

 

Bijvakregistratie voor een opleiding aan de UT kan worden geweigerd op grond van capaciteit en/of 
onvoldoende voorkennis bij de student. Verzoeken kunnen het gehele jaar door worden gedaan, 
behalve door studenten die een doorstroomminor willen volgen. Zij moeten zich aanmelden via 
www.kiesopmaat.nl en moeten zich houden aan de vermelde deadlines. Indien de opleiding akkoord 
is, wordt de student per eerste van de maand geregistreerd. Zowel studenten die het wettelijk tarief 
betalen aan de eerste instelling als studenten die het instellingstarief betalen, kunnen worden 
geregistreerd als Bijvakker. 

 

 

ART. 3.4 4-TU INSCHRIJVING 

Een 4-TU student is een student van TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen Universiteit en Universiteit 
Twente, die deelneemt aan één van de zes gezamenlijke masterprogramma's. De student ontvangt bij 
één van de instellingen een inschrijving als master student en bij de overige instellingen een 
inschrijving als bijvakker. Een overzicht van de 4-TU masterprogramma's is te vinden op de website 
van de 4-TU-federatie. Daar is ook per programma de inschrijvingsprocedure beschreven. 

 

 

ART. 3.5 INCOMING EXCHANGE INSCHRIJVING 

De Incoming Exchange student is ingeschreven bij een buitenlandse instelling waarmee de UT een 
uitwisselingsovereenkomst heeft en volgt bij de UT een aantal vakken, of doet een stage of een 
afstudeeropdracht. De Incoming Exchange student betaalt geen college- of cursusgeld aan de UT. 
Informatie over (inschrijving voor) dit programma is te vinden op de pagina Exchange Students.  

 

 

ART. 3.6 POST-INITIËLE GEACCREDITEERDE INSCHRIJVINGEN 

3.6.1 Master Geo-information Science and Earth Observation  

De Master Geo-information Science and Earth Observation wordt aangeboden door de faculteit ITC. 
Informatie over de inschrijfprocedure is beschreven op de website van M-GEO. De regels die gelden 
voor inschrijvingen binnen de faculteit ITC zijn opgenomen in de ITC regeling.   

3.6.2 Master Risicomanagement  

De Master Risicomanagement wordt aangeboden via de eenheid Professional Learning and 
Development van de faculteit BMS. Informatie over de inschrijfprocedure is beschreven op de website 
van Risicomanagement.  

 

 

ART. 3.7 OVERIGE REGELS NIET-REGULIERE INSCHRIJVINGEN 

Uitschrijving, beëindiging inschrijving, bewijs van registratie en collegekaart 

1. Studenten kunnen zich door het jaar heen uitschrijven. Zij kunnen aangeven of zij een 
eventueel afgegeven BBC terug willen of niet. 

2. Ten aanzien van de einddatum van de registratie geldt dat een registratie automatisch eindigt 
op 31 augustus, tenzij de registratie tussentijds wordt beëindigd. 

3. De door het Instellingsbestuur uitgereikte collegekaart vermeldt de naam en de voorletters van 
de betrokkene, een pasfoto, het studentnummer, de opleiding, de inschrijvingsvorm, de 
bibliotheek code en is geldig in het betreffende studiejaar.  

4. Op verzoek van de desbetreffende student kan een duplicaat van de collegekaart worden 
verstrekt. De student is dan een bedrag van €10,- verschuldigd.  

https://www.kiesopmaat.nl/
https://www.4tu.nl/nl/onderwijs/
https://www.utwente.nl/en/education/exchange-students/
https://www.itc.nl/education/studyfinder/geo-information-science-earth-observation/
https://www.itc.nl/education/application-financial-support/application/admissions-and-enrollment-policy/
https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/master-risicomanagement/#msc-titel-in-deeltijd
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5. Exchange-studenten ontvangen een bewijs van registratie. Deze vermeldt de naam en de 
voorletters van de betrokkene, de geboortedatum, het studentnummer, de periode van 
registratie, de opleiding, de inschrijvingsvorm en is geldig voor het betreffende studiejaar. 
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ART. 4 SCHADEVERGOEDING, HARDHEIDSCLAUSULE, 

BEZWAARPROCEDURE EN CITEERTITEL 

 

ART. 4.1 SCHADEVERGOEDING 

Degene die zonder ingeschreven te zijn gebruik maakt van onderwijs- en/of examenvoorzieningen is 
wegens onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen per maand een schadevergoeding verschuldigd. 
Voor iedere maand waarin hij ten onrechte niet stond ingeschreven is student 10% van het voor hem 
van toepassing zijnde totale collegegeldtarief verschuldigd. Het aantal maanden waarover de 
schadevergoeding is verschuldigd, is gelijk aan de periode vanaf de maand waarin ten onrechte 
gebruik is gemaakt van de onderwijsvoorzieningen tot de maand waarin betrokkene correct is 
ingeschreven. 

 

 

ART. 4.2 HARDHEIDSCLAUSULE 

In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het instellingsbestuur, waarbij de afwijzing van 
een verzoek op grond van deze inschrijvingsregeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou 
leiden, kan het instellingsbestuur van deze inschrijvingsregeling afwijken. 

 

 

ART. 4.3 KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP 

Mocht de (aspirant-)student het niet eens zijn met besluiten die zijn gebaseerd op de 
inschrijvingsregeling, dan is het eerste uitgangspunt dat er eerst wordt gekeken of de betrokkene(n) en 
SAS er (alsnog) samen uit kunnen komen. Als dat niet mogelijk blijkt, kan de (aspirant-)student 
formeel bezwaar aantekenen.  

Zie voor de klachtenprocedure de pagina Klacht, bezwaar, beroep. 

 

 

ART. 4.4 CITEERTITEL 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Inschrijvingsregeling Universiteit Twente". 

https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/regelingen/klachten/
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BIJLAGE  Aanvullende regels ITC 
 

 

ADMISSION AND ENROLLMENT REGULATIONS ITC 2019 
 
The ITC Admission and Enrollment Regulations 2019  apply to the accredited Post-initial Master’s 
programme Geo-information Science and Earth Observation (M-GEO) and to credit and non-credit 
bearing courses that are offered by ITC that are considered not funded (according to the WHW). For 
programmes offered at ITC that are to be considered funded (according to the WHW), chapter 2 of the 
main University of Twente Enrolment Regulation 2019-2020 apply. 
The Admission and Enrolment Regulations are subject to change on a yearly base in the sole 
discretion of ITC. Most recent Admission and Enrollment Regulations can be found at the ITC website.  
 
Once they are admitted by the faculty ITC students will be registered as UT students. Students will 
have access to the educational facilities of the UT. 

Article 1 General provisions 

1.1 Any deviation from these Regulations must be stated in writing.  
 
1.2 Within these terms the following definitions apply: 

• Academic Regulations: the Education and Examination Regulations of the faculty ITC  and 
Rules and Regulations of the Faculty ITC Examination Board, as published on the ITC 
website. 

• Additional student costs: Additional expenses which may include, but are not limited to, the 
living allowance (including room and board), insurance, residence permit and possible 
additional study costs. 

• Admitted candidate: s/he who has been accepted by ITC and fulfilled his/her financial 
obligations and as a result is enrolled with ITC for a programme or course. 

• Applicant: s/he who has applied with ITC for the postinitial Master’s programme (or its 
derivative variances).  

• Application: the online UT application system (Osiris) with the required supporting 
documents.  

• Candidate: s/he who has been academically accepted with ITC but has not yet fulfilled his/her 
financial obligations with regard to enrolling for a programme or a course. 

• Credit-bearing courses: these courses involve studying parts of the post-initial Master (of 

Science) programme and are credit bearing. They lead to a certificate upon successful 

completion. Their respective European Credits (EC) can be transferred towards a degree 

granting programme such as the Master (of Science) as offered by the faculty ITC. 

• Degree programmes: all programmes and courses conducted, with the purpose of obtaining 
a graduate degree or diploma.  

• Dispute: difference of opinion between ITC and the student concerning the interpretation of 
these course conditions and the related principles governing the student agreement, whereby, 
after proceeding in accordance with the complaints regulation, no agreement can be reached.  

• EC: ECTS credits according to the European Credit Transfer System. The number of EC 
expresses the volume of learning based on the defined learning outcomes and their 
associated workload.  

• Enrolment: Enrolled students are admitted for and entitled to join the programme or course 
during their enrolment period.  
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• ITC: Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation of the University of Twente, 
located at Hengelosestraat 99, Enschede.  

• ITC website: ITC’s internet pages accessible via the home page at www.itc.nl. 

• M-GEO: Accredited Post-initial Master’s programme Geo-information Science and Earth 
Observation. 

• Non-credit bearing course: Course offered by ITC for which after successful completion a 
certificate or a certificate of attendance will be issued but bear no official credits (EC). 

• Participation: following the programme or course for which the student is enrolled/registered 
and taking part in its related activities.  

• Postgraduate Diploma (PGD): A special credit bearing course consisting largely of the first 
year of M-GEO. 

• Premature termination: termination of participation and course agreement before the 
termination of the admitted period and after the start of the programme or course.  

• Resources: privileges and facilities required for the successful participation and provision of 
information during the course, such as the (digital) library, e-mail, Blackboard, and transport 
concerning organised courses on offer at different locations. 

• Sponsor: a person or organisation who is financing the course fees and living costs of the 
applicant or a group of applicants in a course.  

• Student: s/he who has successfully completed the admission process with ITC and is enrolled 
in a programme or course.  

• Student Agreement: A written statement provided to the student upon arrival which outlines 
all enrollment information with cost of attendance and funding sources. 

• Tuition fee: the amount that the candidate must pay to ITC for enrolling in the programme or a 
course.  

• WHW The Higher Education and Research Act (in Dutch: Wet op het Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek), Bulletin of Acts, Orders and Decrees 1992, number 593, and as 
amended since; 

Article 2. Tuition Fees and Additional Student Costs 

2.1 The levels of tuition fees are determined each academic year and cover the entire enrolment 
period of the degree Programme or course.  

2.2 The tuition fees are made known to candidates in the brochures and on the ITC website. If 
necessary, an overview can be entered into these Regulations. 

2.3 The candidate is expected to pay the tuition fee and additional student costs prior to the start of the 
course, and following the guidelines as stated on the ITC website. Candidates enrolled in a programme 
or courses of 9 months or longer can opt to pay the tuition fee in two (2) installment periods by 
requesting this at the time of admission. Living allowance must be paid in compliance with the rules of 
the Immigration and Naturalization Service of the Ministry of Security and Justice. When making 
payment, the period necessary for the possible arrangement of a residence permit, or for other 
commitments for which proof of payment of the tuition fee is a requirement, should be taken into 
account.  

2.4 After admittance, the candidate receives an invoice stating the tuition fee and the additional student 
costs to be paid. In the case of an agreement with a sponsor, the invoice is sent to the sponsor.  

http://www.itc.nl/
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2.5 The candidate or, if applicable, the sponsor, is responsible for settling the tuition fee and the 
additional student costs in full and for the continuation of any agreed payment installments.  

2.6 If desired by the candidate or the sponsor, ITC handles the payment of a monthly allowance to the 
student. This monthly allowance must be received by ITC for the entire duration of the course before 
the start of the course, unless a payment plan has been arranged. The payment plan must be 
confirmed by ITC in writing.  

2.7 The stipulated tuition fee includes the participation in the courses and exams and the use of 
required study material and software. Study books (except the Core Book in M-GEO and PGD) and 
other material and activities arising from the course are for a student’s own account.  

2.8 Some ITC courses include an element of fieldwork or a study excursion. In the event of 
cancellation of planned fieldwork or study excursion ITC has no obligation to substitute other fieldwork 
or study excursion. If a course does not include fieldwork or study excursions then a candidate has no 
right to claim a refund of tuition. If applicable execution of fieldwork must be in compliance with the 
Rules and Regulations of the student’s sponsor. 

2.9 Enrolled candidates are required by law to hold full medical insurance. ITC arranges a 
comprehensive insurance cover in advance of arrival. Participants (generally from the European Union 
countries) holding their own medical insurance are obliged to provide coverage information and are 
advised to add additional coverage through ITC when the coverage of their insurance is dubious.  

2.10  Please visit: https://www.itc.nl/Fees-and-costs#2019-2020 for the most current tuition Costs. 

Article 3. Admission 

3.1 To be admitted, applicants must submit an Application for Admission with required supporting 
documentation. Supporting documents consist of following: 

Official college/university transcripts. Degree or academic record must be from a college or 
university of recognized standing and the degree must be posted on the transcript. Students 
applying to a Diploma Course must submit all official secondary education transcripts.  

Test of English as a Foreign Language. A minimum TOEFL or IELTS score for students having 
academic studies from a country where English is not the officially recognized native language. 
An exemption exists for citizens for certain countries. English test score requirements are 
found on the ITC website. 

Official Proof of Identification (a passport or national ID card).    

3.2 In case of Academic Acceptance, accepted candidates receive a Provisional Letter of Acceptance 
and a pro forma invoice. A Provisional Letter of Acceptance remains valid for one year for the course 
the candidate applied for. Therefore, candidates are advised to re-apply for the next course when a 
new Letter of Acceptance and pro forma invoice are needed. 

3.3 Non-admitted candidates receive a message specifying the reasons for such. 

3.4 Academically acceptable candidates, unable to provide official undergraduate credentials (diploma 
and transcripts) due to the fact that they are still completing the final undergraduate semester at the 
time of application, will receive a Conditional Letter of Acceptance and a pro forma invoice.  

3.5 Upon confirmation of required payment/financial sponsorship, accepted candidates will receive a 
Letter of Admission, general arrival information and housing forms.  

3.6 If applicable, ITC arranges the authorisation for temporary stay (Machtiging Voorlopig Verblijf -
MVV), the residence permit (verblijfsvergunning-VVR) and a health, travel and legal liability insurance 
for enrolled candidates. The MVV/VVR, living allowance and health insurance are included in the 
additional student costs. If there is any doubt about the adequacy of the enrolled candidate’s 
insurance, ITC reserves the right to insure, and charge the costs involved to the admitted candidate. 

https://www.itc.nl/Fees-and-costs#2019-20
http://www.itc.nl/PDF/Study/Countries_exempt_from_English_language_testing.pdf


AGENDAPUNT: Inschrijvingsregeling UT 2019-2020  

 

 

        UC-Ow  30-10-2018 

 

3.7 All admission information and application materials are made available to applicants at the ITC 
website. Admission staff is the first point of contact for any questions related to admissions and 
enrollment. 

3.8 It is the applicants’ responsibility to ensure completeness and timely submission of the application 
materials. Recommended deadline to ensure full admission is seven weeks prior to the start of a 
course shorter than 90 days and for programmes or courses longer than 90 days the recommended 
deadline is two and a half months prior to the start. 

3.9 Enrollment is for the entire duration of the Programme and applies only to the Programme stated 
on the application. 

3.10 Enrollment ends at the end of the admitted period or upon premature termination. 

Article 4. Residential Living 

4.1 The Accredited Post-initial M Geo-information Science and Earth Observation (M-GEO) and the 
credit bearing courses are offered in combination with residential life.  
 
4.2 Accommodation is reserved in the ITC International Hotel (IIH) for all enrolled candidates with a 
stay commitment of a one year period (12 months) from start of the course. 

4.2 The 12 month student stay commitment is applicable for courses with a duration of 12 months or 
longer. For courses less than 12 months in duration, students have a stay commitment for the duration 
of the course.  

4.3 Students who check-out voluntarily and without written approval by the dean prior to the end of one 
year will be withdrawn from course enrollment and forfeit the right to a tuition refund. All remaining 
financial obligations, including the one-year housing commitment cost must be paid. Approval for early 
check out will only be granted in extenuating circumstances. 
 
4.4 Housing information, including student rates can be found on the ITC website at 
http://www.itc.nl/ITC-International-Hotel  
 
 

Article 5. Admission for a Joint Educational Programme (JEP) 

 
5.1 Students enrolled in a Joint Educational Programme or Joint Degree Program are enrolled at ITC 
as well as at other collaborating educational institutions. 
 
5.2 Students enrolled in a Joint Educational Program or Joint Degree Programme pay tuition/fees to 
the lead institution of the collaborative programme unless otherwise indicated in the programme 
information.  
 
5.3 Any separate agreements or clauses that fall under a Joint Degree programme are adhered to as 
specified in an inter-institutional collaborative Memorandum of Understanding and supporting 
documents.  

 

 

Article 6. Proof of Admission and Enrollment 
 
6.1 The admission letter is official proof of admission and lists the name (last name, first name) of the 
student, UT student number, address, the course title, and enrollment period. 
 
6.2 The UT/ITC ID card lists the last name and initials of the student, a student photo, student ID 
number, course code, start-/end date of course, and library code.  
 
6.3 In special cases and at extra cost a student can request a replacement student ID card. 

 

http://www.itc.nl/ITC-International-Hotel
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Article 7. Cancellation of a Programme or Course & Termination of enrolment 

7.1 Cancellation of a programme or course.  
If there are insufficient enrolled candidates, ITC is entitled to call off the programme or course. The 
placed candidate receives written notification to this effect at least three months prior to the start of the 
M-GEO or the Postgraduate Diploma (PGD) programme and two weeks before the start of all other 
courses. Any payment already made to ITC for tuition fee and redeemable student costs is refunded or 
reserved for the next available and same course in the following academic year. Participation in a 
similar ITC course can be arranged in consultation. 

7.2 In the case of cancellation of the course, the enrolled candidate is not entitled to any compensation 
from ITC, other than the amounts referred to in article 7.1.  

7.3 Termination of enrolment 
a. Based on a written request from student for early termination of enrolment at ITC, the 

enrolment will be terminated on the first day of the following month.  

▪ Upon early termination of enrolment in Accredited Post-initial Master’s programme Geo-

information Science and Earth Observation (M-GEO) or the Postgraduate Diploma (PGD) 

Course of the M-GEO , the student or sponsor is entitled to a refund of one twelfth part  of 

the paid tuition fee per year, for each full month, that was paid for and that is remaining until 

the end of the course. If enrolment for a programme that started in September is terminated 

per July or August, the student will not be entitled to a refund for these months. Refunds will 

be made by ITC to the party that made the payment. 

 

b. Upon early termination of enrolment for a course other than the Postgraduate Diploma 

(PGD) Course of the M-GEO :  

• Cancellations done before two months of the start of the Programme will be fully refunded. 

• Cancellation of enrolment at within two months before the start of the Programme will be 

refunded for 85%.  

• Cancellation of enrolment after the start of the Programme, entitles the student or the 

sponsor to a pro-rata refund of the paid tuition fee for each remaining full month minus two.  

• Refunds will be made by ITC to the party that made the payment. 

 

c. Tuition fee paid by sponsor is transferrable to enrolment of another candidate, before the 
start of the course and with the written consent of ITC. 

7.4  Students who do not pay the tuition fee prior to the first day of class will automatically be withdrawn 
from the Course. In case of late arrival of funds, students may opt to have their funds applied to the 
next available course with written approval of ITC.    

7.5 Students who were not granted a student visa to enter the Netherlands, can be fully reimbursed if 
written official documentation is provided of such visa denial. 
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Article 8. Force majeure and liability 

8.1 ITC strives to carry out the courses to the best of its understanding and ability. 

8.2 If, as a result of force majeure, ITC must deviate from the course data and location stated, ITC is 
not liable for any resulting damage. The term “force majeure” is taken to include any unforeseen 
circumstances beyond ITC’s control that compels it to deviate from the course data stated. 

8.3 Any liability of ITC for damage, for whatever reason, to a student or third party that has occurred in 
connection with the course, including damage through theft or loss and possible consequential loss or 
product damage, is limited to the amount that, in the case in question, has been paid by the person 
concerned in tuition fee and will never amount to more than the amount that ITC’s liability insurer will 
pay out in the case in question. 

8.4 Compensation can be claimed from anyone who makes unlawful use of course resources.  

Article 9. Regulation on complaints and disputes 

9.1 Complaints in regards to the Admissions and Enrollment Procedure can be addressed by sending 
notice thereof to the Bureau of Education and Research Support (ITC-BOOZ) via  
education-itc@utwente.nl.  

9.2 The academic appeals process is stated in the Education and Examination Regulations (EER) for 
the academic year 2019-2020. The Programme Manager should be advised of complaints and 
disputes within a month of the complaint arising, and certainly before the official ending of the course. 

Article 10. Final provisions 

10.1 These Admission and Enrollment Regulations apply to all courses that are offered by ITC that are 
considered not funded (according to the WHW) and are published on the ITC website. 

10.2 Dutch law applies to all agreements and disputes between candidate or client and ITC.  

10.3 these regulations is effective 1 September 2019.



 

 

BIJLAGE  Screenshot inschrijvingsregeling webpagina (nog niet online beschikbaar)  

 

 


