Regeling inschrijving en collegegeld 2019/2020
Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor inschrijving als student en
extraneus worden gegeven. Bijlage 1 bij deze regeling maakt integraal onderdeel uit van de regeling.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Beëindigen: het formeel beëindigen van de inschrijving aan Tilburg University waarmee alle
rechten en plichten met betrekking tot die opleiding per beëindigingdatum vervallen;
b. Extraneus: inschrijvingsstatus die slechts recht geeft op het afleggen van tentamens van de
onderwijseenheden behorend tot de opleiding, alsmede de examens af te leggen van de
opleiding, en tot gebruikmaken van bibliotheekfaciliteiten (art. 7.36 WHW). Het volgen van
onderwijs alsmede het genieten van (scriptie)begeleiding is uitgesloten;
c. EER: Europese Economische Ruimte als bedoeld in het verdrag betreffende de Europese
Economische Ruimte (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden);
d. Gezamenlijk onderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 7.3c WHW; het gezamenlijk met een of
meer Nederlandse of buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs verzorgen van een
opleiding of een afstudeerrichting;
e. Initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a WHW (associate degreeopleidingen, bacheloropleidingen en masteropleidingen volgend op bacheloropleidingen);
f. Instellingscollegegeld of instellingstarief: het in artikel 7.46 WHW bedoelde collegegeld voor de
inschrijving als student, waarvan de hoogte door het College van Bestuur van Tilburg University
wordt vastgesteld. De hoogte van het instellingscollegegeld is per opleiding en/of per groep van
studenten vastgesteld in bijlage 1 behorend bij deze regeling;
g. OER: de onderwijs- en examenregeling die voor elke opleiding of groep van opleidingen is
vastgesteld conform artikel 7.13 WHW;
h. Opleiding: een bachelor- of masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW;
i. Student: degene die aan Tilburg University staat ingeschreven met de in artikel 7.34 WHW
genoemde rechten verbonden aan de inschrijving;
j. Studiejaar: het jaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend;
k. Vergoeding premasterprogramma: verschuldigde vergoeding voor een student die een
deficiëntie voor een masteropleiding moet wegwerken via één of meer bachelorvakken zonder
de intentie een bachelordiploma te halen.
l. Waiver: een korting op het instellingstarief;
m. Wettelijk collegegeld of wettelijk tarief: het in artikel 7.45 WHW bedoelde collegegeld voor de
inschrijving als student, waarvan de hoogte per studiejaar door de Minister wordt vastgesteld;
n. Wet, WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 2 Reikwijdte van deze regeling
Deze regeling heeft betrekking op studenten (zowel voltijd, deeltijd als duaal) en extranei die zijn
ingeschreven voor (een) initiële opleiding(en) aan Tilburg University in het studiejaar 2019-2020, als
ook op de student die een deficiëntie voor een masteropleiding moet wegwerken via één of meer
bachelorvakken. Deze regeling is niet van toepassing op contractonderwijs.
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DEEL 1 INSCHRIJVING
Artikel 3 Algemene voorwaarden inschrijving
1.

2.

Om als student ingeschreven te worden moet vóór aanvang van het studiejaar (1 september),
dan wel vóór de startdatum van de opleiding zoals bepaald in de OER, aan de volgende
voorwaarden zijn voldaan:
a. de student moet:
1) toelaatbaar zijn tot de betreffende opleiding waarvoor hij inschrijving verzoekt, dat
wil zeggen dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele andere
toelatingseisen zoals gesteld in de OER van de opleiding, en
2) een op naam gesteld ‘bewijs van toelating’ hebben, afgegeven door Tilburg
University;
b. de student heeft vóór aanvang van het studiejaar dan wel voor de startdatum van de
opleiding zoals bepaald in de OER een verzoek tot (her)inschrijving via Studielink
gedaan;
c. de student die niet de Nederlandse nationaliteit bezit dient een kopie van zijn paspoort
of identiteitskaart te overleggen;
d. de student dient aan te tonen dat hij ten aanzien van zijn nationaliteit en rechtmatig
verblijf voldoet aan artikel 7.32 lid 5 WHW;
e. er is bewijs overlegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan;
f.
de student heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteit als bedoeld in artikel 7.31b
lid 1 van de WHW conform de voorwaarden die de OER daaraan stelt, indien dit als
verplichting in de OER van de betreffende opleiding is opgenomen.
a. De inschrijving als extraneus staat uitsluitend open indien naar het oordeel van het
instellingsbestuur de aard of het belang van het onderwijs zich daar niet tegen verzet.
b. De inschrijving als extraneus wordt voltooid per de eerste van de maand waarin het
verzoek tot inschrijving via Studielink is ingediend en nadat het verschuldigde
examengeld op de bankrekening van Tilburg University is bijgeschreven.

Artikel 4 Inschrijving en momenten van inschrijving
1.
2.
3.

4.

5.

Ieder die gebruik wenst te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen
of voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs aan een instelling, dient
zich als student of extraneus te laten inschrijven.
Inschrijving als student voor een opleiding of een premasterprogramma is mogelijk per 1
september of, wanneer een startmoment per 1 februari in de OER is vastgelegd, per 1
februari.
Een student die een verzoek tot inschrijving doet voor inschrijving op een later tijdstip dan de
officiële start van de opleiding moet voor inschrijving toestemming krijgen van het College van
Bestuur. Inschrijving op een later tijdstip is slechts mogelijk per de eerste van de maand.
Indien ná 1 september aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 van deze regeling is
voldaan, wordt alleen tot inschrijving overgegaan met toestemming van het College van
Bestuur per de datum genoemd in diens beslissing. Een schriftelijk verzoek tot inschrijving op
een later tijdstip dient met opgave van redenen te worden ingediend bij Student
Administration, met dien verstande dat een verzoek tot inschrijving voor het studiejaar 20192020, per 1 juni, 1 juli of per 1 augustus, niet meer in behandeling wordt genomen. Het
College van Bestuur zal in ieder geval geen toestemming verlenen indien er onderwijskundige
bezwaren zijn tegen de instroom op een later tijdstip dan de officiële start van de opleiding.
Zonder toestemming van het College van Bestuur wordt de student pas ingeschreven per
eerstvolgend instroommoment van de opleiding, zoals vastgelegd in het OER van de
desbetreffende opleiding.
Slechts in bijzondere gevallen ter beoordeling van het College van Bestuur, kan op verzoek
van de student een latere inschrijving met terugwerkende kracht tot de eerste van de maand
plaatsvinden, met dien verstande dat inschrijving met terugwerkende kracht per 1 oktober niet
mogelijk is. Een schriftelijk verzoek hiertoe met opgave van redenen moet worden ingediend
bij Student Administration.
Inschrijving als extraneus is elke maand mogelijk, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 2
van deze regeling.

2

Artikel 5 Bewijs van inschrijving
Na afronding van de inschrijving ontvangt de student per opleiding waarvoor hij of zij is ingeschreven
een Bewijs van inschrijving.
Artikel 6 Status student en correctie inschrijving
De status van de student, bedoeld in artikel 9 in samenhang met artikel 10 en artikel 11 van deze
regeling, bepaalt of de student wordt ingeschreven tegen wettelijk of tegen instellingstarief. De status
van de student bij de aanvang van de inschrijving is bepalend voor de vraag of de student bij aanvang
van de opleiding valt onder het wettelijk tarief of het instellingstarief. Statuswijzigingen na deze
peildatum kunnen leiden tot een aanpassing van de inschrijving en het tarief met ingang van de
maand volgend op de statuswijziging. Wanneer een student is ingeschreven tegen het wettelijk
collegegeld respectievelijk het instellingscollegegeld op basis van onvolledige of onjuiste informatie
over het opleidingsverleden of nationaliteit van de student, wordt de inschrijving met terugwerkende
kracht gecorrigeerd zodra de juiste gegevens bekend zijn.
Artikel 7 Weigering en beëindiging inschrijving door de instelling
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Indien voor de betaling van het collegegeld of de vergoeding een machtiging is gegeven en
een termijnbedrag niet kan worden geïnd, wordt bij aanmaning een termijn gesteld
waarbinnen het verschuldigde termijnbedrag moet zijn voldaan. Als de student het
termijnbedrag niet voldoet voor het verstrijken van de aanmaningstermijn wordt door het
hoofd van de Student Administration de inschrijving beëindigd met ingang van de tweede
maand volgend op de aanmaning.
Het College van Bestuur kan de inschrijving weigeren indien de betrokkene een achterstallige
betaling heeft bij Tilburg University. Er zal niet tot hervatting van de inschrijving (aan dezelfde
noch aan een andere opleiding) in dat studiejaar worden overgegaan voordat het volledige
openstaande bedrag ineens is betaald, en, indien van toepassing, het collegegeld of de
vergoeding voor het gehele lopende studiejaar ineens is betaald. In dit studiejaar kan de
student het collegegeld of de vergoeding niet in termijnen of met gebruikmaking van een
machtiging/betalingsovereenkomst betalen.
Op grond van artikel 7.42a WHW kan het college van Bestuur de inschrijving weigeren of
beëindigen met ingang van de volgende maand indien de betrokkene door zijn gedragingen
of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer
beroepen waartoe de opleiding waarvoor hij inschrijving verzoekt opleidt, dan wel voor de
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, na advies van de examencommissie, de
decaan of een met de decaan vergelijkbaar orgaan binnen de instelling en na zorgvuldige
afweging van belangen.
Een verzoek tot inschrijving voor het studiejaar 2019-2020, dat is ontvangen op of na 1 juni
2020, wordt niet meer in behandeling genomen.
De inschrijving kan worden beëindigd op grond van artikel 7.42 lid 3 WHW.
Artikel 8 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Beëindiging inschrijving op verzoek student
1.
2.

3.

Zonder uitschrijving door de instelling op grond van artikel 7 van deze regeling of een verzoek
om uitschrijving door de student of extraneus eindigt iedere inschrijving op 31 augustus.
Na een verzoek van de student of extraneus via Studielink om de inschrijving te beëindigen,
wordt de inschrijving aan de opleiding door het College van Bestuur beëindigd met ingang
van de maand volgend op die waarin het verzoek door de Student Administration is
ontvangen.
De student en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden door de Student Administration
geïnformeerd over de beëindiging van de inschrijving. Studenten met een niet-EER
nationaliteit die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning gebaseerd op het verblijfsdoel
studie worden binnen een maand na annulering dan wel beëindiging van inschrijving
afgemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
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DEEL 2 COLLEGEGELD (TARIEVEN)
Artikel 9 Wettelijk collegegeld
1.

2.

3.

Een student die voltijds, deeltijds of duaal ingeschreven wil worden is het wettelijk collegegeld
van € 2.083 verschuldigd indien hij:
a. inschrijft voor een bacheloropleiding en na 31 augustus 1991 geen Nederlands
bachelordiploma heeft behaald aan een bekostigde instelling in verband met het volgen
van initieel onderwijs, of inschrijft voor een masteropleiding en na 31 augustus 1991
geen Nederlands masterdiploma of doctoraaldiploma heeft behaald aan een
bekostigde instelling in verband met het volgen van initieel onderwijs;
én
b. behoort tot een van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2. van de Wet
Studiefinanciering 2000 (hieronder vallen in ieder geval studenten die de nationaliteit
bezitten van een van de lidstaten van de EU respectievelijk EER, Zwitserland of, onder
voorwaarden, Turkije*) of wanneer hij de Surinaamse nationaliteit bezit.
De voorwaarde, bedoeld in het eerste lid sub a, geldt niet voor een student die voor de eerste
maal inschrijft voor een bachelor- of masteropleiding op het gebied van onderwijs of
gezondheidszorg. Op deze uitzondering kan slechts een maal een beroep worden gedaan,
hetzij in verband met inschrijving voor een opleiding op het gebied van onderwijs, hetzij in
verband met een opleiding op het gebied van gezondheidszorg.
Het verlaagd wettelijk collegegeld is verschuldigd door bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen groepen van studenten.

* Studenten met de Turkse nationaliteit vallen, op basis van het Associatiebesluit 1/80, onder bepaalde voorwaarden
onder het wettelijk collegegeld.

Artikel 10. Vergoeding premasterprogramma
1.
2.

3.
4.

De student die deficiënties in een premasterprogramma moet wegwerken om toegelaten te
kunnen worden tot een masteropleiding betaalt daarvoor een vergoeding.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omvang van de studielast, uitgedrukt in
studiepunten (ects). De hoogte van de vergoeding voor het premasterprogramma in het
studiejaar 2019-2020 is vastgesteld in bijlage 1 behorend bij deze regeling. Een
premasterstudent die tegelijkertijd een opleiding volgt waarvoor hij wettelijk collegegeld
verschuldigd is, wordt vrijgesteld van het betalen van een vergoeding.
De hoogte van de vergoeding in een volgend studiejaar wordt bepaald aan de hand van de
nog te behalen studiepunten, per peildatum 1 september 2019.
De student die na het premasterprogramma toelaatbaar is tot een masteropleiding, betaalt
collegegeld vanaf de datum van inschrijving in de masteropleiding.

Artikel 11 Instellingscollegegeld
1.
2.

Een ieder die niet voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 9 en artikel 10 van deze
regeling is het instellingscollegegeld verschuldigd.
De hoogte van het instellingscollegegeld per opleiding is opgenomen in bijlage 1 bij deze
regeling.

Artikel 12 Tarief extraneus
1.
2.

Een ieder (zowel degenen met een EER-nationaliteit als niet-EER-nationaliteit) die als
extraneus ingeschreven wil worden, betaalt examengeld. Het examengeld bedraagt € 2.083.
Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 13 Aanvullende bepalingen en uitzonderingen op de hoogte van het collegegeld
1.

2.

Voor studenten die zijn ingeschreven tegen wettelijk tarief gelden de volgende aanvullingen
dan wel uitzonderingen:
a. De student die is ingeschreven tegen wettelijk tarief voor meer dan één opleiding en
een (van de) opleiding(en) met goed gevolg afrondt in het studiejaar 2019-2020, blijft
het wettelijk collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar.
b. De student die is ingeschreven tegen wettelijk tarief voor een opleiding en die daarvoor
ingeschreven blijft nadat hij deze opleiding in het studiejaar 2019-2020 met goed
gevolg afrondt, is vanaf de maand na het afstuderen instellingscollegegeld ter hoogte
van het wettelijk collegegeld verschuldigd, voor het resterende deel van het studiejaar.
c. De student die is ingeschreven tegen wettelijk tarief en die in een eerder studiejaar zijn
eerste opleiding met goed gevolg heeft afgerond, is voor zijn tweede en volgende
opleiding(en) het wettelijk tarief verschuldigd indien deze opleiding(en) is/zijn gestart
tijdens de eerste opleiding en ononderbroken is/zijn gevolgd.
Cliënten van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF die een andere nationaliteit
bezitten dan genoemd in artikel 9 lid 1 onder b worden voor wat betreft de hoogte van het
instellingscollegegeld gelijkgesteld aan studenten met een nationaliteit genoemd in artikel 9
lid 1 onder b.

Artikel 14 Uitzondering gezamenlijk onderwijs met buitenlandse instelling
Een student die zich voor gezamenlijk onderwijs met een of meer buitenlandse instelling(en) inschrijft,
betaalt een collegegeldtarief dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur, op basis van
afspraken met de deelnemende instelling(en).
Artikel 15 Waivers
1.

2.
3.

Bij inschrijving voor een bachelor- of (research) masteropleiding tegen het
instellingscollegegeld dat hoger is dan het wettelijk tarief kunnen faculteiten aan studenten op
basis van (kwaliteits)criteria een waiver geven. De student moet daartoe schriftelijk een
verzoek indienen bij de faculteit.
Er kan nooit een waiver worden verstrekt waardoor een student minder verschuldigd is dan
het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief.
Studenten, die eerder een waiver ontvingen, en met een beperkte studievertraging nog
enkele maanden nodig hebben om af te studeren kunnen daarvoor een waiver krijgen.

Artikel 16 Collegegeld bij gelijktijdige inschrijving
1.

2.

3.

Bij gelijktijdige inschrijving voor meerdere opleidingen aan Tilburg University of een andere
Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, tegen het wettelijk collegegeld, betaalt de
student slechts éénmaal het hoogste wettelijk tarief. Dit geldt niet voor de student die op
grond van de uitzondering bedoeld in artikel 9 lid 2 aanspraak maakt op het wettelijk
collegegeld; deze student wordt niet vrijgesteld van het betalen van collegegeld voor de
andere opleiding(en).
Bij gelijktijdige inschrijving aan meerdere opleidingen waarvoor de EER-student wettelijk tarief
en instellingstarief verschuldigd is betaalt deze student eenmaal het hoogst verschuldigde
wettelijk tarief en per opleiding waarvoor hij het instellingstarief verschuldigd is, het voor die
opleiding(en) vastgestelde instellingstarief.
Bij gelijktijdige inschrijving aan meerdere opleidingen waarvoor de student instellingstarief
verschuldigd is, betaalt de student per opleiding het instellingstarief.

Artikel 17 Reductie collegegeld
Bij inschrijving na 1 september wordt het collegegeld met een twaalfde deel verminderd voor iedere
reeds verstreken maand.
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DEEL 3 BETALING/RESTITUTIE
Artikel 18 Betalen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het collegegeld of de vergoeding wordt door of namens de student voldaan door betaling
ineens, dan wel door betaling in acht termijnen waarvoor een machtiging is afgegeven (op
een vastgesteld formulier of digitaal via Studielink).
Bij betaling ineens worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Bij gespreide betaling wordt € 24 administratiekosten in rekening gebracht. Bij gespreide
betaling dient de student indien mogelijk een machtiging tot automatische incasso af te
geven. Tot 1 maart kan de machtiging tot gespreide betaling gebruikt worden voor de nog
resterende termijnen voor dat studiejaar. De reeds verstreken termijnen zullen ineens worden
geïncasseerd. Na deze datum kan het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 nog slechts
ineens worden voldaan.
Een betaling wordt toegerekend aan de langst openstaande vordering.
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de student.
De leden 4 en 5 en artikel 7 lid 1 van deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing
wanneer stornering plaatsvindt van reeds per machtiging geïncasseerde betalingen vanwege
terugdraaien van de incasso door de student of betalingsinstantie.

Artikel 19 Restitutie
1.

2.
3.
4.

De student die het volledige verschuldigde collegegeld ineens heeft voldaan en wiens
inschrijving wordt beëindigd heeft voor elke resterende maand van het studiejaar aanspraak
op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het collegegeld. Indien het collegegeld in
termijnen wordt voldaan vindt verrekening plaats met nog openstaande termijnen voordat
eventuele restitutie zal worden berekend. Bij de restitutie wordt uitgegaan van de
herberekende vordering op basis van de uitschrijfdatum en het netto collegegeld dat de
student heeft betaald. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft
de student geen aanspraak op restitutie van collegegeld voor de resterende maanden.
Indien een student in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt de inschrijving beëindigd met
ingang van de maand volgend op het overlijden en is lid 1 met betrekking tot restitutie van
collegegeld van overeenkomstige toepassing.
De student die vergoeding voor een premasterprogramma betaalt, komt niet voor restitutie
van de vergoeding in aanmerking.
Een ieder die examengeld als extraneus betaalt, komt niet voor restitutie van examengeld in
aanmerking.

DEEL 4 SLOTBEPALINGEN
Artikel 20 Hardheidsclausule
Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het College
van Bestuur van deze regeling afwijken. Een beroep op de hardheidsclausule moet door de student
worden ingediend bij het hoofd Student Administration
(headstudentadministration@tilburguniversity.edu). Bij het verzoek moeten schriftelijke bewijsstukken
gevoegd worden, of – naar keuze van de student – moeten deze bewijsstukken gelijktijdig aan de
studentendecaan (studentendecaan@tilburguniversity.edu) worden gezonden. Alvorens het College
van Bestuur een beslissing neemt, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en
de examencommissie en/of de studentendecaan om advies gevraagd.
Artikel 21
Op verzoeken die worden ingediend op grond van deze regeling wordt binnen zes weken nadat het
verzoek compleet is beslist.
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Artikel 22 Schadevergoeding
Degene die zonder ingeschreven te zijn aan Tilburg University gebruik maakt van onderwijs- en/of
examenvoorzieningen van Tilburg University, is een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van
het betreffende instellingstarief (artikel 15.2 WHW). Om alsnog te worden ingeschreven moet hij
voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van deze regeling.
Artikel 23 Bezwaar- en beroepsmogelijkheid
Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan binnen zes weken na ontvangst van de
beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij het Centraal Loket voor Geschillen en Klachten
van Tilburg University via www.tilburguniversity.edu/bezwaar.
Binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift kan beroep worden
ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag.

DEEL 5 Experiment educatieve module
Artikel 24
1.

2.

Een student die beschikt over een getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 WHW betreffende
een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs of een masteropleiding in het
wetenschappelijk onderwijs, kan zich inschrijven voor een door Tilburg University
aangeboden educatieve module.
Voor inschrijving voor een educatieve module is de student de helft van het wettelijk
collegegeld verschuldigd.
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Bijlage 1 van de Regeling Inschrijving en Collegegelden 2019/2020
Tabel 1: instellingstarieven per opleiding

TiSEM
TiSEM
TiSEM
TiSEM
TiSEM
TiSEM
TLS
TLS
TLS
TLS
TLS
TSB
TSB
TSB
TSB
TSHD
TSHD
TSHD
TSHD
TST

CrohoCode

Faculteit
School

Tilburg University: instellingscollegegelden / institutional tuition fees 2019/2020 until 2022/2023

50750
50950
50952
56401
56402
56833
50700
56627
56827
56475
55018
50754
50755
56601
56604
50393
56081
56823
56826
56109

Opleidingsnaam in CROHO
BACHEL OR

B Bedrijfseconomie
B Economie en Bedrijfseconomie
B International Business Administration
B Economie
B Fiscale Economie
B Econometrie en Operationele Research
B Rechtsgeleerdheid
B Bestuurskunde
B Fiscaal Recht
B Global Law
B Data Science (joint degree)
B Organisatiewetenschappen
B Personeelwetenschappen
B Sociologie
B Psychologie
B Liberal Arts and Sciences
B Filosofie
B Algemene Cultuurwetenschappen
B Communicatie- en Informatiewetenschappen
B Theologie

Program name English in CROHO

B Business Economics
B Economics and Business Economics
B International Business Administration
B Economics
B Tax Economics
B Econometrics and Operations Research
B Law
B Public Governance
B Tax Law
B Global Law
B Data Science (joint degree)
B Organization Studies
B Human Resource Studies
B Sociology
B Psychology
B Liberal Arts and Sciences
B Philosophy
B Culture Studies
B Communication and Information Sciences
B Theology

1)

These fees apply to students starting in the academic year 2019/2020. Prospective students can derive no rights from this.
All fees are subject to changes in legislation, which might require adjustments.

2)

Bachelor fees for 2022/2023 are indicative

3)

Institutional tuition fee is equal to statutory tuition fee, indicative from 2020/2021 onwards

Instellingscollegegeld
Institutional tuition fee 1)
21/22
19/20
20/21
22/23 2)
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900
€ 11.000 nog niet bekend/not yet known
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 8.700 € 8.800 € 8.900 € 9.000
€ 5.200 € 5.300 € 5.400 € 5.500
€ 5.200 € 5.300 € 5.400 € 5.500
€ 5.200 € 5.300 € 5.400 € 5.500
€ 2.083 € 2.125 € 2.167 € 2.210

3)
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CrohoCode

Faculteit
School

Tilburg University: instellingscollegegelden / institutional tuition fees 2019/2020 until 2022/2023
Instellingscollegegeld

Program name English in CROHO

Opleidingsnaam in CROHO
MASTER

Institutional tuition fee 1)
20/21
€ 14.600

21/22 2)
€ 14.700

22/23 2)
€ 14.900

TiSEM

60046 M Finance

M Finance

19/20
€ 14.600

TiSEM

60055 M Information Management

M Information Management

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60056 M Econometrics and Mathematical Economics

M Econometrics and Mathematical Economics

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60057 M Business Analytics and Operations Research

M Business Analytics and Operations Research

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60058 M Quantitative Finance and Actuarial Science

M Quantitative Finance and Actuarial Science

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60060 M Accountancy

M Accountancy

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60063 M Marketing Management

M Marketing Management

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60064 M Marketing Analytics

M Marketing Analytics

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60066 M Strategic Management

M Strategic Management

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60093 M Supply Chain Management

M Supply Chain Management

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60407 M International Management

M International Management

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60908 M Research Master in Business (research)

M Research Master in Business (research)

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

60909 M Research Master in Economics (research)

M Research Master in Economics (research)

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

65018 M Data Science and Entrepreneurship (joint degree)

M Data Science and Entrepreneurship (joint degree)

€ 16.000

nog niet bekend/not yet known

TiSEM

66401 M Economics

M Economics

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

66402 M Fiscale Economie

M Tax Economics

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

68501 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie M Teacher Economics

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TiSEM

M Teacher Management & Organization

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

68518 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en
Organisatie
60075 M Human Resource Studies

M Human Resource Studies

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

60076 M Psychologie en Geestelijke Gezondheid

M Psychology and Mental Health

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

60077 M Social Psychology

M Social Psychology

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

60394 M Social and Behavioural Sciences (research)

M Social and Behavioural Sciences (research)

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

60754 M Organization Studies

M Organization Studies

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

66581 M Medische Psychologie

M Medical Psychology

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

66599 M Sociology

M Sociology

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB

68509 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer
en Maatschappijwetenschappen
60954 M Individual Differences and Assessment (research)

M Academic Teacher in Social Studies

€ 2.083

€ 2.125

€ 2.167

€ 2.210

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.700

€ 14.900

TSB
1)

M Individual Differences and Assessment (research)

3)

These fees apply to students starting in the academic year 2019/2020. Prospective students can derive no rights from this.
All fees are subject to changes in legislation, which might require adjustments.

2)

Master fees for 2021/2022 and 2022/2023 are indicative

3)

Institutional tuition fee is equal to statutory tuition fee, indicative from 2020/2021 onwards
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CrohoCode

Faculteit
School

Tilburg University: instellingscollegegelden / institutional tuition fees 2019/2020 until 2022/2023
Opleidingsnaam in CROHO

Instellingscollegegeld

Program name English in CROHO

MASTER

Institutional tuition fee 1)

TLS

60069 M Law and Technology

M Law and Technology

19/20
20/21
21/22 2) 22/23 2)
€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60072 M International Business Law

M International Business Law

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60224 M International and European Law

M International and European Law

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60084 M Rechtsgeleerdheid

M Law

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS
TLS

60391 M Research in Public Administration and Organizational Science M Research in Public Administration and
(research)
Organizational Science (research)
60393 M Research master in Law (research)
M Research master in Law (research)

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60408 M Ondernemingsrecht

M Business Law

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

66627 M Bestuurskunde

M Public Governance

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

66827 M Fiscaal Recht

M Tax Law

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60686 M International Business Taxation

M International Business Taxation

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

60070 M Sociaal Recht en Sociale Politiek

M Labour Law and Employment Relations

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TLS

66725 M Victimology and Criminal Justice

M Victimology and Criminal Justice

€ 14.600 € 14.600 € 14.700 € 14.900

TSHD

68505 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie

M Academic Teacher in Philosophy

€ 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

68512 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands

M Academic Teacher in Dutch Language and Literature € 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

68536 M Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

M Language and culture Education

€ 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

60087 M Kunst- & cultuurwetenschappen

M Culture Studies

€ 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

60822 M Filosofie

M Philosophy

€ 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

66826 M Communicatie- & Informatiewetenschappen

M Communication & Information Sciences

€ 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

60960 M Linguistics and Communication Sciences (research)

M Linguistics and Communication Sciences (research) € 11.100 € 11.100 € 11.300 € 11.400

TSHD

60964 M Data Science and Society

M Data Science and Society

€ 16.000

nog niet bekend/not yet known

TST

60257 M Theologie

M Theology

€ 2.083

€ 2.125

€ 2.167

€ 2.210

TST

60824 M Theologie & Religiewetenschappen

M Theology & Religious Studies

€ 4.450

€ 5.000

€ 5.300

€ 5.400

TST

68075 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad M Academic Teacher in Religion and Philosophy of
in Godsdienst en Levensbeschouwing
Life

€ 2.083

€ 2.125

€ 2.167

€ 2.210

1)

See Utrecht University

3)

3)

These fees apply to students starting in the academic year 2019/2020. Prospective students can derive no rights from this.
All fees are subject to changes in legislation, which might require adjustments.

2)

Master fees for 2021/2022 and 2022/2023 are indicative

3)

Institutional tuition fee is equal to statutory tuition fee, indicative from 2020/2021 onwards
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Tabel 2: premastertarieven 2019/2020
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Tabel 3: overzicht premasterprogramma’s
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