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1. Begripsbepaling 
Aanmelding Verzoek tot inschrijving ingediend via Studielink. 

BBC  Bewijs betaald wettelijk Collegegeld afgegeven door een Nederlandse instelling voor 
hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 van de wet. 

Beëindiging inschrijving  De inschrijving die op verzoek van de student, met ingang van een bepaalde 
datum, is beëindigd. 

Betrokkene Aankomend student. 

Bron HO Basisregister Onderwijs.  

BSA Bindend studieadvies.  

College van Bestuur Instellingsbestuur van Universiteit Leiden. 

CBB Commissie voor Beroep en Bezwaar.  

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs.  

Herinschrijving  Verzoek tot inschrijving aansluitend op het voorgaande studiejaar én voor dezelfde 
bachelor- of masteropleiding. 

Inschrijfvoorwaarde Onderdeel waaraan voldaan moet worden om ingeschreven te kunnen worden.  

Inschrijver Degene die (voor de eerste keer) een verzoek tot inschrijving als student indient 
voor een bachelor- of masteropleiding. 

Inschrijving Registratie als student waarbij aan alle toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden is 
voldaan. 

Kader Leiden Matching Overkoepelend juridisch kader omtrent studiekeuzeactiviteit matching. 

Numerus Fixus Een bacheloropleiding welke een capaciteitsbeperking heeft en gebruikt maakt van 
Selectie en Plaatsing. 

OER De onderwijs- en examenregeling van een opleiding. 

Onderwijseenheid Een vak waarvan de inhoud is omschreven in de Studiegids. 

Premaster Een schakelprogramma gericht op de doorstroming binnen een redelijke termijn 
naar een masteropleiding van Universiteit Leiden, als mogelijkheid om 
tekortkomingen weg te nemen in verband met het niet voldoen aan de 
toelatingseisen als bedoeld in artikel 7.30 e van de wet.  

Regeling FOS Regeling financiële ondersteuning studenten, vastgelegd door de Universiteit 
Leiden.  

Regeling andere 
bijdragen  

Regeling andere bijdragen van studenten in het hoger onderwijs.  

Regeling financiën hoger 
onderwijs 

Regeling financiën hoger onderwijs. 

Reglement Selectie en 
Plaatsing 

Opleidingsafhankelijke regeling over de selectie en plaatsingsprocedure bij Numerus 
Fixus.  

Selectie en plaatsing De selectieprocedure waaraan betrokkene moet deelnemen indien betrokkene zich 
aanmeldt voor een bacheloropleiding met een Numerus Fixus.  

SOZ Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken. 

Student Iemand met een inschrijving aan de Universiteit Leiden. 

Studiejaar Tijdvak dat ingaat op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 
daaropvolgende jaar.  

Studielink De gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle Nederlandse 
universiteiten en hogescholen en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

uSis Studenteninformatiesysteem gebruikt door Universiteit Leiden. 

Verplichte matching Verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor een inschrijving voor eerste 
bacheloropleiding op grond van artikel 7.31b van de wet.  

Waiver Tegemoetkoming in de kosten voor collegegeld. 

Wet/WHW De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.  

WSF2000 De wet op de studiefinanciering 2000. 

 

https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studievoortgang/bindend-studieadvies/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cf=universiteit
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/universitaire-commissies/commissie-voor-beroep-en-bezwaar
https://duo.nl/particulier/
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/universitair-kader-leiden-matching?_ga=2.209893909.1077352443.1601016053-377601656.1595573726
https://studiegids.universiteitleiden.nl/
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/reglementen/regeling-financiele-ondersteuning-studenten-fos-2019.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-33378.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024005/2020-09-17
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/reglementen-selectie
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors/toelatingseisen#numerus-fixus-opleidingen-selectie-en-plaatsing
https://www.studielink.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/waarom-universiteit-leiden/leids-studiesysteem/matching
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011453/2020-09-01
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2. Aanmelding 
 
Artikel 7.31b WHW Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 1 mei  
 

1. Indien de betrokkene zich uiterlijk op 1 mei voor een of meer bacheloropleidingen heeft aangemeld op 
de wijze, bedoeld in artikel 7.31a, eerste lid, heeft hij het recht deel te nemen aan door de instelling 
met betrekking tot de desbetreffende bacheloropleidingen te organiseren studiekeuzeactiviteiten. Het 
instellingsbestuur kan besluiten dat de betrokkene verplicht is deel te nemen aan de 
studiekeuzeactiviteiten.  

2. Voor het geval dat het overbruggen van de afstand tussen woon- of verblijfplaats en de plaats waar de 
studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden voor een aspirant-student tot overwegende bezwaren leidt, treft 
het instellingsbestuur zodanige voorzieningen dat deze aspirant-student kan deelnemen aan de 
studiekeuzeactiviteiten zonder dat diens fysieke aanwezigheid is vereist.  

3. Het instellingsbestuur brengt ten aanzien van elke student die zich heeft aangemeld en die heeft 
deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten, een studiekeuzeadvies uit. Bij ministeriële regeling kan 
een maximum aantal studiekeuzeadviezen worden vastgesteld waarop de betrokkene recht heeft.  

4. Indien toepassing is gegeven aan de tweede volzin van het eerste lid en de betrokkene zonder geldige 
reden niet deelneemt aan de studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in dat lid, kan het instellingsbestuur 
besluiten de inschrijving van de betrokkene te weigeren.  

5. Het instellingsbestuur stelt ter uitvoering van het eerste tot en met vierde lid nadere regels vast die in 
elk geval betrekking hebben op:  

a. de aard en de inhoud van de studiekeuzeactiviteiten voor de instelling of per opleiding;  
b. de termijn waarbinnen de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden;  
c. de termijn waarbinnen en de wijze waarop het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht;  
d. de geldige redenen van verhindering voor het deelnemen aan studiekeuzeactiviteiten;  
e. de gevolgen van het zonder geldige reden van verhindering niet deelnemen aan 

studiekeuzeactiviteiten; en  
f. de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid.  

6. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de inschrijving voor een bacheloropleiding 
waarvoor een selectieprocedure is ingesteld. 

 

2.1. Aanmelding in Studielink voor een eerste inschrijving  
1. Een eerste inschrijving voor een bacheloropleiding is mogelijk indien betrokkene uiterlijk op 

1 mei zich in Studielink heeft aangemeld voor de opleiding. 
2. Indien betrokkene zich aanmeldt voor meer dan één bacheloropleiding geldt de verplichting 

om uiterlijk op 1 mei aan te melden slechts voor één bacheloropleiding. 

3. Betrokkene is verplicht deel te nemen aan de matching indien dit is vereist1. Dit geldt ook bij 

het aanmelden voor een tweede en volgende bacheloropleiding. 
4. De betrokkene die na 1 mei een negatief bindend studieadvies heeft gekregen voor een 

Nederlandse hbo- of wo-bacheloropleiding zodat betrokkene zich niet kon aanmelden op of 
voor 1 mei, is uitgezonderd van de plicht zich uiterlijk op 1 mei aan te melden voor de 
bacheloropleiding. 

5. Voor een bacheloropleiding met een Selectie en Plaatsing procedure (numerus fixus) is 
betrokkene verplicht zich uiterlijk op 15 januari 23:59 uur aan te melden in Studielink. 
 

2.2. Deelname studiekeuzeactiviteit 
1. Betrokkene ontvangt na aanmelding, via Studielink, de studiekeuzecheckvragenlijst.  

Betrokkene vult deze vragenlijst in en stuurt deze naar de bacheloropleiding. 
2. Voor een bacheloropleiding met verplichte matching geldt deelname aan de matchingsactiviteit 

als een inschrijfvoorwaarde. De matchingsactiviteit dient voor de start van het studiejaar te 

zijn afgerond. 
3. Betrokkene is vrijgesteld van deelname aan verplichte matching indien in het voorafgaande 

studiejaar de matchingsactiviteit voor de betreffende opleiding is afgerond. 
4. Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn niet van toepassing op de inschrijving voor een 

bacheloropleiding waarvoor een  Selectie en Plaatsing procedure (numerus fixus) geldt. Voor 
deze bacheloropleiding geldt de procedure zoals vastgelegd in het Reglement Selectie en 
Plaatsing van de desbetreffende opleiding. 

 
 
 
 

 
1 Zie website voor informatie over verplichte matching en een overzicht van deelnemende opleidingen. 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/waarom-universiteit-leiden/leids-studiesysteem/matching
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2.3. Niet voldoen aan aanmelding op 1 mei en verplichte studiekeuzeactiviteit.   
1. Het verzoek tot inschrijving wordt afgewezen indien:  

a. betrokkene zich niet tijdig heeft aangemeld in Studielink voor een bacheloropleiding met 
verplichte matching, of 

b. betrokkene niet aan alle onderdelen van de matchingsactiviteit heeft deelgenomen. 
2. Betrokkene ontvangt op dit verzoek een besluit van het College van Bestuur. 

3. Inschrijving 

 
Artikel 7.33 WHW Procedure inschrijving 

  
1. Onverminderd artikel 7.39 geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur vast te 

stellen regels van procedurele aard.  
2. Aan degene die is ingeschreven, wordt door het instellingsbestuur een bewijs van inschrijving 

verstrekt, waarin zijn rechten zijn omschreven.  
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de in 

het eerste lid bedoelde regels. 
 

3.1. Algemene voorwaarden eerste inschrijving opleiding  
1. Betrokkene dient tijdig een verzoek tot inschrijving voor een opleiding in via Studielink. Dit 

geldt voor alle bachelor-, master- en postinitiële opleidingen. 
2. Betrokkene met een EU-nationaliteit zorgt voor: 

a. Het indienen van een kopie van het geldig paspoort/ Europese identiteitskaart van de 
betrokkene indien géén verificatie van de identiteit via Studielink/Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) mogelijk is en; 

b. Het voldoen aan de betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.7. 
3. Betrokkene met een niet-EU/EER/Zwitserse nationaliteit zorgt voor: 

a. Het indienen van een kopie van het geldig paspoort, en 
b. indien van toepassing het indienen van een Nederlandse verblijfsvergunning of een 

ontvangstbevestiging van de IND als bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland. 
c. Het voldoen aan de betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.7. 

4. De voorwaarde genoemd in het derde lid onder b, is niet van toepassing indien de betrokkene 
op de eerste dag waarop de opleiding begint vreemdeling is en buiten Nederland verblijf 
houdt. 

5. Niet-EU/EER/Zwitserse studenten die zich voor het eerst inschrijven aan de Universiteit Leiden 

en voor wie de Universiteit Leiden garant staat voor de verblijfsvergunning, moeten voor 

aanvang van het studiejaar uiterlijk op 31 mei de door de IND opgelegde kosten voor een 
visum hebben voldaan.  

 

3.2. Aanvullende voorwaarden eerste inschrijving bacheloropleiding 
1. Voor een eerste inschrijving van een bacheloropleiding is vereist:  

a. Een bewijs van voldoende vooropleiding voor de betreffende bacheloropleiding van de 
betrokkene met een Nederlandse vooropleiding (deze informatie wordt automatisch via 
Studielink/DUO ontvangen), of 

b. Een onvoorwaardelijk toelatingsbesluit indien de betrokkene een vooropleiding heeft die 
niet voldoet aan de vereisten van de artikelen 7.24, eerste lid en 7.25 van de wet of een 
niet-Nederlandse vooropleiding heeft genoten die niet op basis van het Europees Verdrag 
rechtstreeks toegang geeft.  

2. Voor de betrokkene die zich wil inschrijven voor een hoger studiejaar van een 
bacheloropleiding waarvoor Selectie en Plaatsing geldt (numerus fixus) en de student is niet 
eerder ingeschreven geweest aan de Universiteit Leiden is een toelatingsverklaring van de 

betreffende bacheloropleiding vereist. 

 

3.3.  Aanvullende voorwaarden eerste inschrijving masteropleiding  
1. Een eerste inschrijving voor een masteropleiding is mogelijk indien betrokkene op de uiterste 

deadline, volgens artikel 2.1, tweede lid van de Regeling toelating masteropleidingen, die van 
toepassing is op de gewenste masteropleiding, in Studielink een verzoek tot inschrijving heeft 
ingediend voor de opleiding. 

2. Inschrijving voor de masteropleiding vindt alleen plaats als aan de voorwaarden van toelating 

is voldaan zoals gesteld in artikel 7.30b van de wet en in de OER van de betreffende 
masteropleiding.  

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-toelating-masteropleidingen-universiteit-leiden#:~:text=In%20de%20Regeling%20Toelating%20Masteropleidingen,het%20vastgestelde%20maximumaantal%20is%20overschreden.
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3. Bij inschrijving voor een gezamenlijke masteropleiding of gezamenlijke afstudeerrichting met 

een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs kan het College van Bestuur de betrokkene 
verplichten zich gedurende die masteropleiding of afstudeerrichting onafgebroken bij de 
Universiteit Leiden in te schrijven. 
 

3.4.  Verzoek voor eerste inschrijving ingetrokken  
1. Bij niet voldoen aan algemene en aanvullende inschrijfvoorwaarden, als bedoeld in artikelen 

3.1 en 3.2 of 3.3, en het ontbreken van een toelatingsbesluit wordt het verzoek tot 
inschrijving als ingetrokken beschouwd. 

2. Een verzoek tot inschrijving zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, met een begindatum 
van 1 september, wordt uiterlijk op 31 oktober geannuleerd. 

3. Een verzoek tot inschrijving zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, met een 
begindatum van 1 februari, wordt uiterlijk op 31 maart geannuleerd. 

 

3.5.  Herinschrijving bachelor- en masteropleiding  
1. De student die na de eerste inschrijving de studie wil vervolgen: 

a. Dient een verzoek tot herinschrijving via Studielink in; 

b. Geeft een onherroepelijke machtiging af aan de universiteit voor incasso van het 
verschuldigde collegegeld ineens of in vijf termijnen of een bewijs als bedoeld in artikel 
5.7.  

2. Herinschrijving is niet mogelijk indien de student een negatief BSA heeft ontvangen voor de 
betreffende bacheloropleiding en een verwante bacheloropleiding die de propedeutische fase 

gemeen heeft en indien het BSA minder dan vier studiejaren geleden is uitgebracht. 
3. Indien de student zich beroept op 7.8b, vijfde lid, van de wet, kan een herinschrijving niet 

worden geweigerd totdat de Examencommissie over het verzoek heeft geadviseerd. 
 

4. Begin en einde inschrijving 
4.1. Ingangsdatum inschrijving bacheloropleiding 
1. De inschrijving gaat in per de eerste dag van een maand als gesteld in artikel 7.32, zevende 

lid van de wet. 

2. Een inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk op basis van artikel 7.32, zevende 
lid van de wet juncto artikel 3b van de Regeling financiën hoger onderwijs. 

3. De inschrijving gaat in per 1 september indien vóór 1 september via Studielink het 
inschrijvingsverzoek is ingediend en is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de 
artikelen 3.1 en 3.2.  

4. Een verzoek tot inschrijving voor het eerste jaar van een bacheloropleiding met ingang van 

een datum na 1 september is uitsluitend mogelijk met toestemming van de desbetreffende 
bacheloropleiding.  

5. Een verzoek tot inschrijving voor het eerste jaar van een bacheloropleiding per 1 februari 
wordt niet ingewilligd, tenzij in de OER van de betreffende opleiding anders is bepaald.  

6. Een verzoek tot tussentijdse inschrijving op grond van omstandigheden als genoemd in artikel 
7.8b, zevende lid, van de wet wordt ingediend bij het College van Bestuur. Het College van 
Bestuur beoordeelt of de persoonlijke omstandigheden een inschrijving met ingang van latere 

datum rechtvaardigen. 
7. Bij inwilliging van het verzoek om tussentijdse inschrijving gaat de inschrijving in:    

- Per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek tot inschrijving 
is gedaan, en  

- als aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 3.1 en 3.2 is voldaan. 
8. Een tussentijdse inschrijving per 1 oktober is niet mogelijk op basis van artikel 7.32, zevende 

lid van de wet juncto artikel 3b van de Regeling financiën hoger onderwijs. 

 

4.2. Ingangsdatum inschrijving masteropleiding 
1. De inschrijving gaat in per de eerste dag van een maand als gesteld in artikel 7.32, zevende 

lid van de wet. De inschrijving gaat in per 1 september of per 1 februari. Er zijn 
masteropleidingen waarvoor het College van Bestuur heeft besloten dat afwijkende 
inschrijfdata mogelijk zijn, dit is opgenomen in het OER van de betreffende opleiding. 

2. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk op basis van artikel 7.32, zevende lid 
van de wet juncto artikel 3b van de Regeling financiën hoger onderwijs. 
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3. De inschrijving gaat in per 1 september indien vóór 1 september via Studielink het verzoek tot 

inschrijving is ingediend en is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 3.1 
en 3.3. 

4. De inschrijving gaat in per 1 februari indien vóór 1 februari via Studielink het verzoek tot 
inschrijving is ingediend en is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 3.1 

en 3.3. De mogelijkheid van inschrijving per 1 september en per 1 februari is geregeld in de 
OER van de betreffende masteropleiding. 

5. Een verzoek tot tussentijdse inschrijving op grond van omstandigheden als genoemd in artikel 
7.8b, zevende lid, van de wet wordt ingediend bij het College van Bestuur. Het College van 
Bestuur beoordeelt of de persoonlijke omstandigheden een inschrijving met ingang van latere 
datum rechtvaardigen. 

6. Bij inwilliging van het verzoek om tussentijdse inschrijving gaat de inschrijving in:    

- Per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek tot inschrijving 
is gedaan, en  

- als aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 3.1 en 3.2 is voldaan. 
7. Een tussentijdse inschrijving per 1 oktober is niet mogelijk op basis van artikel 7.32, zevende 

lid van de wet juncto artikel 3b van de Regeling financiën hoger onderwijs. 
 

4.3. Einddatum inschrijving 
 
Artikel 7.42. Beëindiging inschrijving  

 
1. Het instellingsbestuur beëindigt op verzoek van degene die is ingeschreven voor een opleiding diens 

inschrijving met ingang van de volgende maand.  
2. Indien degene die is ingeschreven voor een opleiding zijn wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, 

collegegeld OU of examengeld na aanmaning niet heeft voldaan, kan het instellingsbestuur de 
inschrijving, met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigen  

3. Indien een inschrijving wordt beëindigd in een geval als bedoeld in artikel 7.8b, vijfde lid, artikel 
7.12b, artikel 7.37, vijfde of zesde lid, artikel 7.42a of artikel 7.57h, eerste of tweede lid, beëindigt het 
instellingsbestuur de inschrijving met ingang van de volgende maand.  

4. Het instellingsbestuur stelt regels van procedurele aard vast met betrekking tot de toepassing van dit 
artikel.  

5. Het instellingsbestuur informeert de betrokkene en Onze minister over de beëindiging van de 
inschrijving. 

 
1. De student dient een verzoek tot uitschrijving in via Studielink. 

2. De student kan zich tussentijds en bij afstuderen uitschrijven. 
3. De uitschrijving vindt plaats op de laatste dag van de maand waarin het verzoek is ingediend 

of op de laatste dag van een door de student te bepalen maand, die ligt na de maand waarin 
het verzoek is ingediend. 

4. De inschrijving eindigt op 31 augustus, tenzij de inschrijving tussentijds wordt beëindigd op 
grond van artikel 7.8b, vijfde lid, artikel 7.12b, artikel 7.37, vijfde lid, artikel 7.42, artikel 
7.42a of artikel 7.57h van de wet. 
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5. Collegegeld 
  
Artikel 7.45. Hoogte wettelijk collegegeld  
 

1. De hoogte van het volledige wettelijke collegegeld wordt bij algemene maatregel van bestuur 
vastgesteld.  

2. De hoogte van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt door het instellingsbestuur vastgesteld en 
is gelegen tussen een minimum- en een maximumbedrag. Deze bedragen worden bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 

3. Het gedeeltelijke wettelijke collegegeld bedraagt niet meer dan het volledige wettelijke collegegeld of, 
indien dat op een student van toepassing is, niet meer dan het verlaagd wettelijk collegegeld.  

4. Het instellingsbestuur informeert Onze minister over de hoogte van het bedrag dat het 
instellingsbestuur op grond van het tweede lid heeft vastgesteld.  

5. De hoogte van het verlaagd wettelijk collegegeld wordt bij algemene maatregel van bestuur 
vastgesteld, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, de wijze waarop een 
opleiding is ingericht en instroomcohort.  

6. De bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedragen, bedoeld in het eerste, 
tweede en vijfde lid, worden jaarlijks volgens de consumentenprijsindex geïndexeerd, op de wijze bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald.  

 
Artikel 7.45a. Aanspraak op wettelijk collegegeld 
 

1. Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die tot één van de groepen van personen, 
bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 behoort of die de Surinaamse nationaliteit 
bezit. Voor een inschrijving aan een associate degree-opleiding geldt als aanvullende voorwaarde, dat 
de student blijkens het register onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een 
bekostigde instelling in verband met het volgen van initieel onderwijs een graad Associate degree, een 
graad Bachelor of een graad Master als bedoeld in artikel 7.10a heeft behaald. Voor een inschrijving 
aan een bacheloropleiding geldt als aanvullende voorwaarde, dat de student blijkens het register 
onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een bekostigde instelling in verband met 
het volgen van initieel onderwijs een graad Bachelor als bedoeld in artikel 7.10a heeft behaald. Voor 
een inschrijving aan een masteropleiding geldt als aanvullende voorwaarde, dat de student blijkens het 
register onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een bekostigde instelling in 
verband met het volgen van initieel onderwijs een graad Master als bedoeld in artikel 7.10a heeft 
behaald. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan de categorie studenten, bedoeld in het eerste lid, worden 
uitgebreid. 

3. Een student als bedoeld in het eerste en tweede lid, die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding is 
het volledig wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, verschuldigd. 

4. Een student als bedoeld in het eerste en tweede lid, die is ingeschreven voor een deeltijdse of duale 
opleiding, is het gedeeltelijk wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, tweede lid, verschuldigd. 

5. Het verlaagd wettelijk collegegeld is verschuldigd door bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
groepen van studenten, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, de wijze 
waarop een opleiding is ingericht en het instroomcohort. 

6. Indien een student als bedoeld in het eerste en tweede lid meer dan één opleiding volgt en de 
opleiding waarvoor hij het eerst is ingeschreven met goed gevolg afrondt, is deze student het wettelijk 
collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het verschuldigde bedrag wordt 
in dat geval berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. 

7. Voor de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt met een student die een bachelorgraad als 
bedoeld in artikel 7.10a heeft behaald gelijkgesteld: 
a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een hogere 

beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 
31 augustus 2002, en 

b. een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft afgelegd van een opleiding in het 
wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.8, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 
2002. 

8. Voor de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt met een student die een bachelor- en 
mastergraad als bedoeld in artikel 7.10a heeft behaald, gelijkgesteld: 
a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het 

wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 
2002; en 

b. een student die op grond van artikel 18.15 met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd 
van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. 

9. Voor de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt een student die voor inwerkingtreding van de 
Wet invoering associate degree-opleiding met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van 

een Ad-programma gelijkgesteld met een student die een graad associate degree heeft behaald. 
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Artikel 7.46. Instellingscollegegeld  
 

1. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede, en zesde 
lid, en niet is ingeschreven voor een onderwijseenheid bij de Open Universiteit, is het 
instellingscollegegeld verschuldigd.  

2. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door het instellingsbestuur vastgesteld. Het 
instellingsbestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of groepen studenten een 
verschillend instellingscollegegeld vaststellen.  

3. Onverminderd artikel 7.3f, bedraagt het instellingscollegegeld ten minste het volledige wettelijke 
collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid.  

4. Indien de student, bedoeld in het eerste lid, gedurende een studiejaar alsnog voldoet aan de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede, en zesde lid, is hij voor het resterende deel van 
het studiejaar op zijn verzoek het wettelijke collegegeld verschuldigd en betaalt het instellingsbestuur 
hem het hogere instellingscollegegeld, dat de student voor het restant van het studiejaar heeft 
betaald, terug.  

5. Het instellingsbestuur stelt regels vast met betrekking tot de toepassing van dit artikel. 

  

5.1. Hoogte collegegeld 
1. Het wettelijk collegegeld geldt voor: 

a. een student die blijkens de Basisregistratie personen aan de nationaliteitseis van de 
artikelen 7.45, 7.45a van de wet en artikel 2.2. van de WSF2000 voldoet én; 

b. een student die op basis van de gegevens in BRON-HO2:  
 voor een bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad, einddiploma van een 

ongedeelde WO-opleiding of een einddiploma van een HBO-opleiding heeft behaald, dan 
wel  

 voor een masteropleiding niet eerder een mastergraad of een einddiploma van een 
ongedeelde WO-opleiding heeft behaald, of  

 de opleiding waarvoor een graad/diploma werd behaald, valt niet onder het gebied van 
onderwijs of gezondheidszorg, de tweede opleiding valt hier wel onder, en de student 
heeft niet eerder aanspraak op wettelijk collegegeld voor een tweede studie onderwijs/ 
gezondheidszorg gedaan (er kan slechts één maal een beroep op deze uitzondering 
worden gedaan, hetzij in verband met een opleiding op het terrein van onderwijs, hetzij in 

verband met een opleiding op het terrein van gezondheidszorg). 
2. Voor de in het eerste lid bedoelde studenten die in een studiejaar voor het eerst ingeschreven 

zijn voor een bacheloropleiding geldt het verlaagd wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 
7.45, vijfde lid, van de wet en in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008.  

3. De student die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in het eerste lid van dit artikel is het 
instellingscollegegeld verschuldigd. 

5.2. Vaststelling collegegeld  
1. De hoogte van het instellingscollegegeld voor voltijdse opleidingen, deeltijdse en duale 

opleidingen wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur in het besluit Tarieven 
instellingscollegegeld en overige onderwijstarieven. 

2. Op basis van de in BRON-HO opgenomen gegevens wordt vastgesteld of een student het 
wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45, eerste lid van de wet dan wel het 
instellingscollegegeld als bedoeld in artikel 7.46 van de wet, is verschuldigd. Als in een later 
stadium blijkt dat de hoogte van het collegegeld is vastgesteld op grond van onjuiste of 
onvolledige gegevens, heeft de Universiteit Leiden het recht alsnog het verschuldigde tarief in 

rekening te brengen.  
3. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen en de student voldoet aan het 

gestelde onder artikel 5.1 is de student het collegegeld verschuldigd van de opleiding 
waarvoor het hoogste tarief geldt. 

4. Voor Leiden University College wordt een tarief hoger dan het wettelijk collegegeld berekend 

als bedoeld in artikel 6.7, vierde lid, van de wet.  
  

 
2 Blijkens het basisregister onderwijs sinds 1 september 1991 niet eerder ingeschreven zijn geweest voor een 

opleiding in het hoger onderwijs aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. 
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5.3. Waivers en beurzen  
Waivers en beurzen met betrekking tot het in artikel 5.1, derde lid bedoelde collegegeld kunnen 
worden verleend door een opleiding van de Universiteit Leiden of door de directeur SOZ. De 
opleiding of de directeur SOZ kan een waiver met betrekking tot het in 5.1, derde lid bedoelde 

collegegeld voor een gedeelte van het bovenwettelijk deel van het collegegeld verlenen en het 
collegegeld met de verleende waiver of beurs verminderen met in acht name van artikel 7.46, 
derde lid van de wet. Voor niet-EER studenten is voor de vermindering van het gedeelte van het 
bovenwettelijk deel een maximering vastgesteld3. 

5.4. Regeling tweede opleiding binnen Universiteit Leiden 
1. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede bacheloropleiding 

aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een 
eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld 
aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving. 

2. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een tweede masteropleiding 
aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen zijn terwijl zij waren ingeschreven voor een 
eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld 
aan het wettelijk collegegeld bij ononderbroken inschrijving. 

3. Voor studenten die een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in 
het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede bacheloropleiding aan 

de Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het 
wettelijk collegegeld. 

4. Voor studenten die een eerste masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in 
het studiejaar direct voorafgaand aan het studiejaar waarin de tweede masteropleiding aan de 
Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het 
wettelijk collegegeld. 

 

5.5. Hardheidsclausule vaststelling collegegeld 
De student kan een verzoek indienen bij de directeur SOZ indien het bepaalde in de artikelen 5.1, 
5.2 en 5.3 leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. De directeur SOZ kan op basis van dit 
verzoek afwijken van het bepaalde in de genoemde artikelen. 

  

 
3 Gebaseerd op het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid en vastgesteld in Tarieven instellingscollegegeld en 
overige onderwijstarieven 2022-2023. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/09/wetsvoorstel-taal-en-toegankelijkheid
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5.6. Vermindering of vrijstelling  
 
Artikel 7.48. Vermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeld  

1. Indien een student als bedoeld in artikel 7.45a bij een instelling is ingeschreven voor een opleiding en 
aan dezelfde of een andere bekostigde instelling met uitzondering van de Open Universiteit een tweede 
inschrijving wenst, is hij voor de laatstbedoelde inschrijving vrijgesteld van het betalen van 
collegegeld. Indien het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het 
volledig wettelijke collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, is het verschil verschuldigd. Bij 
algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een student die aanspraak maakt op 
wettelijk collegegeld op grond van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 7.45a, 
tweede lid, voor een andere inschrijving niet wordt vrijgesteld van het betalen van collegegeld als 
bedoeld in dit lid.  

2. Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs les- of cursusgeld 
verschuldigd is op grond van de Les- en cursusgeldwet, en die in plaats daarvan, dan wel daarnaast in 
hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven en daarvoor het wettelijk collegegeld, bedoeld in 
artikel 7.45, eerste lid, is verschuldigd, is voor de inschrijving voor een opleiding aan een bekostigde 
instelling met uitzondering van de Open Universiteit een collegegeld verschuldigd, dat het verschil 
bedraagt tussen de reeds voldane bijdrage en het bedoelde, hogere collegegeld. Indien hij een 
collegegeld verschuldigd is dat lager is dan het reeds voldane bedrag wordt hij van het betalen van 
collegegeld vrijgesteld.  

3. Een student is slechts een gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld verschuldigd, 
indien de student zich gedurende het studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag 
berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar.  

4. De student heeft aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het door hem 
verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn 
inschrijving duurt, tenzij een betalingsregeling als bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, is getroffen. 

Indien een student in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt voor elke daaropvolgende maand van 
het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het betaalde wettelijk collegegeld 
terugbetaald. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen 
aanspraak op beëindiging van betaling van de termijnen, bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, en op 
terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld, tenzij het instellingsbestuur dat anders 
heeft geregeld. Dit lid is niet van toepassing op de Open Universiteit.  

5. Vermindering of vrijstelling van het wettelijk collegegeld in andere gevallen dan bedoeld in het eerste 
tot en met vierde lid, de artikelen 7.3f of 7.47a wordt aangemerkt als ondoelmatige besteding van de 
rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2.9, eerste lid. 

6. Het instellingsbestuur van de Open Universiteit stelt een regeling vast waarin een voorziening in de 
vorm van een verlaging van het collegegeld OU wordt getroffen, voor studenten als bedoeld in artikel 
7.45b, eerste of tweede lid, van wie het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 8, eerste tot en met 
zesde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, minder dan 110% van het 
belastbaar minimumloon bedraagt. In de regeling stelt het instellingsbestuur vast welke 
aanvraagbescheiden moeten worden ingediend. De hoogte van de verlaging, bedoeld in de eerste 
volzin, is in elk geval afhankelijk van het inkomen van de betrokkene.  

7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot betaling van het 
verschil, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft indien een student voor een 
van diens inschrijvingen verlaagd wettelijk collegegeld verschuldigd is en voorts voldoet aan de daarbij 
te stellen voorwaarden. 

  

1. Bij de individuele vaststelling van het collegegeld voor studenten die het wettelijk collegegeld 
verschuldigd zijn, wordt vermindering of vrijstelling van collegegeld toegepast indien:  

 de inschrijving ingaat per 1 november of later: het collegegeld wordt naar rato van het 
aantal maanden verminderd;  

 de student voor dezelfde periode is ingeschreven aan de universiteit of een hoger 
onderwijsinstelling voor een andere opleiding en daarvoor wettelijk collegegeld betaald en 
hiervan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) heeft ontvangen: het collegegeld wordt 

verminderd met het eerder betaalde bedrag, tenzij sprake is van de situatie bedoeld in 
artikel 7.48, zevende lid, van de wet.  

2. Indien niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in artikel 5.1 wordt vermindering of 
vrijstelling van collegegeld uitsluitend toegepast indien:  
a. de inschrijving ingaat per 1 november of later: het collegegeld wordt naar rato van het 

aantal maanden verminderd; 
b. de student voor dezelfde periode is ingeschreven aan de Universiteit Leiden voor een 

andere opleiding: het collegegeld wordt verminderd met het eerder betaalde bedrag. 
c. aan de student een waiver is verleend: het collegegeld wordt verminderd met de 

verleende waiver.  
d. de student een beurs ontvangt via het UAF. Vermindering van het collegegeld met beurs 

via het UAF is alleen mogelijk indien het een eerste inschrijving voor een bachelor- of 
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masteropleiding in Nederland betreft of door de student nog niet eerder een bachelor- of 

mastergraad in Nederland is behaald. 

5.7. Inning  
1. De betalingsverplichting van een student geldt gedurende het hele studiejaar en eindigt 

automatisch per 31 augustus van het studiejaar. 
2. Betaling van collegegeld kan worden voldaan door: 

a. het afgeven van een onherroepelijke machtiging van de universiteit voor incasso van het 

verschuldigde collegegeld ineens of in vijf gelijke termijnen. Bij inschrijving per 1 februari 
is het mogelijk om het collegegeld voor het resterende deel  van het studiejaar te voldoen 
in 3 termijnen. Bij incasso in termijnen wordt de eerste termijn vermeerderd met € 24,00 
administratiekosten zoals bedoeld in artikel 2.4. van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008; 

b. een overschrijving in één keer op het betreffende rekeningnummer; 
c. het inleveren van een BBC van een andere onderwijsstelling mits de student het wettelijk 

collegegeld verschuldigd is of de student een premaster volgt; 
d. het afgeven van een bankverklaring of beursbrief voor aanvang van de ingangsdatum van 

de inschrijving, door niet-EER studenten die zich voor het eerst inschrijven aan de 
Universiteit Leiden en voor wie de Universiteit Leiden garant staat voor de 

verblijfsvergunning, gevolgd door betaling van de door het College van Bestuur afgegeven 
factuur; 

e. het verschuldigde collegegeld ineens of in termijnen over te schrijven op het betreffende 

rekeningnummer: dit geldt voor niet-EER studenten; 
f. het aangaan van een termijnovereenkomst met de Universiteit Leiden voorafgaand aan 

de (her)inschrijving door niet-EER studenten die in termijnen willen betalen. Het 
verschuldigde collegegeld kan in vijf gelijke termijnen worden voldaan. Bij inschrijving per 
1 februari is het mogelijk om het collegegeld voor het resterende deel van het studiejaar, 
te voldoen in drie termijnen. Bij betaling in termijnen wordt de eerste termijn 
vermeerderd met € 24,00 administratiekosten zoals bedoeld in artikel 2.4. van het 

Uitvoeringsbesluit WHW 2008.  
3. Indien een student niet beschikt over een SEPA (Single Euro Payments Area) bankrekening is 

de student verplicht het verschuldigde collegegeld tijdig en ineens te voldoen. 

5.8. Gevolgen niet (tijdig) betalen collegegeld  
1. Indien voor de betaling van het collegegeld een machtiging tot incasso is gegeven en het 

termijnbedrag niet kan worden geïnd of de termijn van de betalingsregeling niet wordt 

aangehouden, wordt bij betalingsachterstand een aanmaning verstuurd waarin een nadere 

termijn wordt gesteld, waarbinnen het verschuldigde bedrag alsnog moet zijn voldaan.  

2. Indien aan het einde van het studiejaar (31 augustus) het collegegeld of een gedeelte daarvan 

niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgend studiejaar overgegaan dan 
nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld is voldaan. Het collegegeld voor het 
studiejaar waarvoor de student zich wenst in te schrijven dient vervolgens in één keer te 
worden voldaan.  

3. Een betaling wordt in mindering gebracht op de langst openstaande vordering van het 
collegegeld. 

4. Indien incasso van het openstaande bedrag niet mogelijk blijkt, wordt de inschrijving van de 
student beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de maand waarin de in het 
eerste lid bedoelde aanmaning is verstuurd. Vervolgens wordt de vordering overgedragen aan 
een incassobureau. 

5. De wettelijke incassokosten komen voor rekening van de student.  

5.9. Terugbetaling   
1. Bij uitschrijving gedurende het studiejaar of bij overlijden van de student gedurende het 

studiejaar, wordt voor elke maand die in dat studiejaar nog resteert een twaalfde gedeelte 

van het collegegeld terugbetaald. Dit geldt niet voor de maanden juli en augustus. 

2. Indien een student tevens is ingeschreven aan een andere instelling voor hoger onderwijs 

voor een opleiding waarvoor het wettelijk collegegeld verschuldigd is en waarvoor de 

Universiteit Leiden een BBC heeft afgegeven, wordt niet tot terugbetaling overgegaan dan 

nadat het genoemde bewijs is geretourneerd aan de Universiteit Leiden.  

3. Bij beëindiging van een inschrijving in de educatieve module gedurende het studiejaar, wordt 

collegegeld naar rato van het aantal maanden dat de student ingeschreven heeft gestaan 

berekend mits de student minimaal 6 maanden als student in de educatieve module was 

ingeschreven. 
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4. Indien een student een lager bedrag aan collegegeld verschuldigd is dan de student reeds 

heeft betaald wordt het verschil naar rato gerestitueerd.  

5. Bij beëindiging van de inschrijving door de student vanaf de maand juni heeft de student geen 

recht op terugbetaling van het betaalde collegegeld, als bedoeld in artikel 5.7, gedurende de 

resterende maanden van het betreffende studiejaar. 

6. Het te restitueren collegegeld wordt verrekend met eventueel nog openstaande financiële 

vorderingen van de universiteit op de student. 

 

5.10. Op nihil stellen collegegeld gezamenlijke opleiding/ programma   
Het collegegeld wordt door de directeur SOZ op nihil gesteld voor studenten die zich hebben 
ingeschreven voor een gezamenlijke opleiding of programma (joint degree) met een buitenlandse 
universiteit en die aan die buitenlandse universiteit het collegegeld hebben voldaan.  

Voorwaarde voor het op nihil stellen van het collegegeld is dat de student gedurende de gehele 
duur van de opleiding ingeschreven is bij de Universiteit Leiden.  

5.11. Vrijstelling collegegeld in verband met een bestuursfunctie  
Studenten, die zijn aangewezen voor een bestuursfunctie voor de duur van 12 maanden conform 
de Regeling FOS, worden eenmalig en voor een bepaalde periode op grond van artikel 7.47a van 
de wet van het betalen van wettelijk collegegeld vrijgesteld.  
 

6. Premaster 
 
Artikel 7.49a. Vergoeding voor premasters 
 
1. Het instellingsbestuur kan voor het aanbieden van een premaster een vergoeding vragen.  
2. Een student die gebruik maakt van een premaster, terwijl hij een opleiding volgt waarvoor hij wettelijk 

collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, of collegegeld OU, bedoeld in artikel 7.45b, eerste lid, 
verschuldigd is, wordt vrijgesteld van het betalen van een vergoeding voor de premaster.  

3. Een student die gebruik maakt van een premaster en, in afwijking van artikel 7.32, derde lid, alleen met 
dat oogmerk is ingeschreven voor een opleiding, betaalt gedurende de periode van de premaster in plaats 
van collegegeld een vergoeding voor de premaster. 

 
Artikel 7.49b. Hoogte van de vergoeding voor premasters 
 
1. Artikel 7.4, eerste en tweede lid, is op de berekening van de studielast van een premaster van 

overeenkomstige toepassing.  
2. De vergoeding voor een premaster met een studielast van 60 studiepunten of meer bedraagt maximaal 

het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, of, in geval van doorstroming naar 
een masteropleiding bij de Open Universiteit, maximaal het collegegeld OU, bedoeld in artikel 7.45b, 
eerste lid.  

3. In afwijking van het tweede lid, bedraagt de vergoeding voor studenten die niet tot één van de groepen 
van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 behoren, noch de Surinaamse 
nationaliteit bezitten, voor een premaster met een studielast van 60 studiepunten of meer minimaal de 
hoogte van het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, of, in geval van 
doorstroming naar een masteropleiding bij de Open Universiteit, minimaal het collegegeld OU, bedoeld in 
artikel 7.45b, eerste lid.  

4. De vergoeding voor een premaster van minder dan 60 studiepunten bedraagt maximaal een proportioneel 
deel van het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, of, in geval van doorstroming naar 
een masteropleiding bij de Open Universiteit, maximaal een proportioneel deel van het collegegeld OU, 
bedoeld in artikel 7.45b, eerste lid.  

5. In afwijking van het vierde lid, bedraagt de vergoeding voor studenten die niet tot één van de groepen 
van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 behoren, noch de Surinaamse 
nationaliteit bezitten, voor een premaster met een studielast van minder dan 60 studiepunten minimaal 
een proportioneel deel van het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, of, in 
geval van doorstroming naar een masteropleiding bij de Open Universiteit, minimaal het proportionele 
deel van het collegegeld OU, bedoeld in artikel 7.45b, eerste lid.  

6. Artikel 7.47 is van overeenkomstige toepassing op het voldoen van de vergoeding voor een premaster. 

  

6.1. Inschrijving premaster 
1. Inschrijving voor een premaster is mogelijk indien de student zich tijdig via Studielink heeft 

aangemeld.  
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2. Inschrijving voor een premaster is mogelijk indien er een toelatingsbesluit is afgegeven voor 

het betreffende programma. 

3. De inschrijving voor de premaster gaat in per 1 september of per 1 februari indien voldaan 

aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.1. 

4. De inschrijving voor een premaster is maximaal twee studiejaren. 

5. Enkel in geval van bijzondere omstandigheden kan op verzoek van de student het College van 

Bestuur op advies van de Examencommissie de inschrijving met één jaar verlengen. 

6. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor diegenen die een premaster volgen als een 

programma tijdens een bacheloropleiding. 

6.2. Vergoeding premaster 
1. Op basis van de in uSis geregistreerde gegevens met betrekking tot de premaster is de door 

de student verschuldigde premastervergoeding vastgesteld. Voor een inschrijving voor alleen 
een premaster gelden de volgende bepalingen: 
a. voor een premaster van 60 studiepunten of meer, is de vergoeding voor de EER 

studenten gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk collegegeld;  
b. voor een premaster van 60 studiepunten of meer, is de vergoeding voor de niet-EER 

studenten gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk collegegeld; 

c. voor een premaster van minder dan 60 studiepunten is de vergoeding voor de EER 
studenten maximaal een proportioneel deel van het wettelijk collegegeld (berekend naar 
het aantal studiepunten of het aantal studiemaanden, zie ook lid 3 van dit artikel);4 

d. voor een premaster van minder dan 60 studiepunten is de vergoeding voor de niet-EER 
studenten minimaal een proportioneel deel van het wettelijk collegegeld (berekend met 
instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief naar het aantal studiepunten of 
het aantal studiemaanden); 

2. De verschuldigde vergoeding voor de premaster wordt in het eerste studiejaar door de 
premasterstudent betaald. De premasterstudent die de verschuldigde vergoeding heeft 
betaald of daarvoor is vrijgesteld, is bij inschrijving voor het betreffende programma in een 

volgend studiejaar niet opnieuw de vergoeding verschuldigd.  
3. Bij beëindiging van de inschrijving voor een premaster in de loop van het studiejaar waarvoor 

de studielast meer dan 60 studiepunten bedraagt, wordt de vergoeding naar rato van het 
aantal maanden dat de student ingeschreven heeft gestaan berekend.  

4. Bij beëindiging van de inschrijving voor een premaster in de loop van het studiejaar waarvoor 
de studielast minder dan 60 studiepunten bedraagt, wordt de berekening van de vergoeding 
uitgevoerd op basis van het aantal maanden van inschrijving. Indien de berekening op basis 

van het aantal studiepunten gunstiger is voor de student zal de berekening van de vergoeding 
daarop worden gebaseerd.  

5. Bij meerdere inschrijvingen geldt: 
a. dat voor een tweede inschrijving voor een opleiding of een premaster geen vrijstelling of 

vermindering van het verschuldigde collegegeld plaatsvindt; 
b. dat de premasterstudent, die reeds een graad heeft, en zich naast de premaster inschrijft 

voor andere onderwijseenheden, daarvoor het instellingscollegegeld is verschuldigd; 
c. dat de premasterstudent die voor dezelfde periode een andere opleiding in het hoger 

onderwijs volgt en daarvoor wettelijk collegegeld betaald, is vrijgesteld van betaling van 
de vergoeding voor de premaster; 

7. Postinitiële masteropleidingen (Advanced masters) 
1. Inschrijving voor een postinitiële master is mogelijk indien de student zich tijdig via Studielink 

heeft aangemeld. 
2. Inschrijving voor een postinitiële master is mogelijk indien er een toelatingsbesluit is 

afgegeven voor het betreffende programma. 
3. Voor de aanvang van de postinitiële master moet aan de voorwaarden genoemd in de artikel 

3.1 zijn voldaan. 
4. De student is voor een postinitiële master het instellingscollegegeld verschuldigd volgens het 

besluit Tarieven instellingscollegegeld en overige onderwijstarieven. 
5. Voor de student die een postinitiële master volgt aan de Universiteit Leiden gelden de 

voorwaarden van deze regeling, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 8. 

 
4 Zie de Tarieven instellingscollegegeld en overige onderwijstarieven. 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/inschrijving-college--en-examengeld
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8. Extraneï 
1. Een inschrijving als extraneus is alleen mogelijk, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend.  
2. Een inschrijving wordt definitief nadat het verschuldigde examengeld ter hoogte van het 

wettelijk collegegeld is voldaan. 
3. Er is geen vrijstelling, vermindering of terugbetaling van examengeld mogelijk. 

9. Vervangend getuigschrift bij wijziging naam/geslacht 
1. Aan de bezitter van een getuigschrift (7.11, tweede lid whw) of van een verklaring (7.11, vijfde 

lid whw) kan een vervangend diploma en diplomasupplement of een vervangende verklaring 
worden verstrekt in geval van: 

a. wijziging van de voornaam als gevolg van toepassing van artikel 4, vierde lid Boek 1 

Burgerlijk Wetboek, 
b. wijziging van de achternaam als gevolg van toepassing van artikel 7, eerste lid Boek 1 

Burgerlijk Wetboek, of  
c. wijziging van geslacht als gevolg van toepassing van artikel 28b, tweede lid Boek 1 

Burgerlijk Wetboek. 
2. Onder voorwaarde dat het oorspronkelijke getuigschrift of de oorspronkelijke verklaring wordt 

ingeleverd kan het vervangend getuigschrift of de vervangende verklaring worden verkregen.  

3. Na ontvangst van de vereiste bewijsstukken, als bedoeld in het eerste lid, en na inlevering van 
het oorspronkelijk getuigschrift of de oorspronkelijke verklaring wordt tot afgifte van het 
vervangend getuigschrift of de vervangende verklaring overgegaan. 

4. Voor de vervanging van een getuigschrift of verklaring kan het College van Bestuur een 
bijdrage in rekening brengen voor kosten die direct verband houden met het verstrekken, deze 
bijdrage is ten hoogste kostendekkend.5 

5. Universiteit Leiden geeft de gewijzigde gegevens door aan BRON-HO en aan het 
Diplomaregister. 

10. Onrechtmatig gebruik van onderwijs- of examenvoorzieningen 
Degene die zonder ingeschreven te zijn, gebruik maakt van onderwijs of examenvoorzieningen, is 
wegens onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen een schadevergoeding verschuldigd ter 
hoogte van € 1.000,- naast het verschuldige wettelijke of instellingscollegegeldtarief als bepaald in 
artikel 5 van deze Regeling. 

11. Basisregister Onderwijs – Hoger Onderwijs (Bron-HO) 
Het College van Bestuur is bevoegd tot het verstrekken van informatie aan het BRON-HO en het 
inwinnen van informatie uit het BRON-HO (art. 7.52 van de wet).  

12. Elektronische verzending 
Besluiten en berichten met betrekking tot inschrijving, beëindiging inschrijving en collegegeld zoals 
genoemd in deze Regeling worden elektronisch via het Umail-adres, Studielink of het e-mailadres 
dat de inschrijver in Studielink heeft vastgelegd aan de inschrijver verzonden.  

13. Digitaal bewijs van inschrijving en LU-card 
1. Aan de student wordt na afronding van de inschrijving per opleiding een digitaal bewijs van 

inschrijving (college- of registratiekaart)6 verstrekt.  
2. Het bewijs van inschrijving wordt per opleiding per studiejaar verstrekt. 

3. Het bewijs van inschrijving is alleen geldig in combinatie met een geldig paspoort, Europese 
identiteitskaart of een universitair legitimatiebewijs: de LU-card7. 

4. Student kan na afronding van de inschrijving een LU-card aanvragen. 
5. De LU-card is alleen geldig indien voorzien van een pasfoto van de student. 
6. De LU-card blijft gedurende de gehele studieperiode geldig. Na afstuderen krijgt de LU-card 

de status van ‘alumnus’. 

 
5 Regeling andere bijdragen, Staatscourant 2021 nr.33378, 1 juli 2021. 
6 Zie website voor informatie over college- of registratiekaarten. 
7 Zie website voor informatie over LU-card. 

https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/overige-administratieve-zaken/collegekaart-en-andere-passen/collegekaart/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cd=gast&cf=universiteit
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/overige-administratieve-zaken/collegekaart-en-andere-passen/lu-card/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cd=gast&cf=universiteit


 

16 
 

7. Indien student geen geldig bewijs van inschrijving en identiteitsbewijs kan overleggen, kan 

hem de toegang tot het onderwijs en de onderwijsfaciliteiten door of namens het College van 
Bestuur worden ontzegd. 

8. De student kan een tegoed op de LU-card plaatsen voor het gebruik van de print- en 
kopieerfunctie. Dit tegoed kan de student op ieder moment terugvragen8. Twee jaar na 

beëindiging van de inschrijving vervalt het resterende tegoed op de LU-card.  

14. Bezwaar 
1. Tegen een besluit op grond van deze regeling kan de betrokkene of student bij het College 

van Bestuur bezwaar indienen.  
2. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften van 

de Universiteit Leiden via secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl.  

15. Hardheidsclausule 
Indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kan de 
betrokkene of de student een verzoek indienen om af te wijken van het bepaalde in deze regeling 
vanwege uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden of aantoonbare onderwijskundige overmacht.  

 

16. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking voor het studiejaar 2022-2023, na vaststelling ervan door het 
College van Bestuur. 

 
Deze regeling is vastgesteld, ex artikelen 7.31b, 7.42, 7.45 en 7.46 van de wet, door het College 
van Bestuur op 14 december 2021. 

 

 
8 LU-card tegoed terugvragen kan via dit formulier, zie ook de website. 

https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/lu-card-teruggaveformulier-tegoed.pdf
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studiefaciliteiten/printen--kopieren/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cd=gast&cf=universiteit

