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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 en collegegeld worden 
gegeven. Als deze regeling en de wet in strijd zijn met elkaar, prevaleert de wettelijke regeling.  
In de WHW wordt in de artikelen 7.31 tot en met 7.31e de studiekeuzecheck geregeld en wordt de in- en 
uitschrijving in de artikelen 7.31 tot en met 42a geregeld. In de WHW zijn de bepalingen inzake de 
collegegelden in de artikelen 7.43 tot en met 7.50 opgenomen. 
De directeur van de Dienst Student- en Onderwijszaken (SOZ) is namens het College van Bestuur 
belast met de inschrijving van studenten. 
 

I AANMELDING EN INSCHRIJVING  
 
ARTIKEL 1 AANMELDDEADLINES 
 
1.1 AANMELDDEADLINES INSTROOM PER 1 SEPTEMBER 2021 
 

1. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een bacheloropleiding gelden de volgende 
aanmelddata: 
a. Internationale kandidaten die gebruik wensen te maken van diensten (bijlage 7 

Voorzieningen International Office) van het International Office: aanmelden voor 1 
april 2021 

b. Numerus fixus opleidingen (Criminologie, Geneeskunde, Psychologie, 
Tandheelkunde): aanmelden tot en met 15 januari 2021. 

c. Selectie opleidingen (Law in Society, Liberal Arts and Sciences, Phylosophy, Politics 
and Economics): aanmelden tot en met 1 mei 2021.  

d. Overige opleidingen: aanmelden tot en met 1 mei 2021.  
 

2. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een masteropleiding gelden de volgende 
aanmelddata: 
a. Internationale kandidaten die gebruik wensen te maken van diensten (bijlage 7 

Voorzieningen International Office) van het International Office: aanmelden voor 1 
april 2021 

b. Kandidaten met een niet VU bachelor vooropleiding: aanmelden tot en met 31 mei 
2021 

c. Kandidaten met een VU bachelor vooropleiding: aanmelden tot en met 31 augustus 
2021 

d. Leraar VHO opleiding: aanmelden voor 1 mei 2021 
 
1.2 AANMELDDEADLINES INSTROOM PER 1 FEBRUARI 2022 
Een beperkt aantal masteropleidingen hebben een instroommoment per 1 februari 2022 (bijlage: 
Opleidingen met een februari instroom) 
 

1. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een masteropleiding gelden de volgende 
aanmelddata: 
a. Internationale kandidaten die gebruik wensen te maken van diensten (bijlage 7 
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Voorzieningen International Office) van het International Office: aanmelden tot en 
met 1 november 2021 

b. Kandidaten met een niet VU bachelor vooropleiding: aanmelden tot en met 1 
november 2021 

c. Kandidaten met een VU bachelor vooropleiding: aanmelden tot en met 31 januari 
2022 

d. Leraar VHO opleiding: aanmelden tot en met 1 november 2021 
1.3 AANMELDDEADLINES MASTER GENEESKUNDE OPLEIDING 
 
Tussentijdse instroom Master Geneeskunde: In afwijking van artikel 1.1 en 1.2 kan een kandidaat 
gedurende het collegejaar de inschrijving beëindigen en zich in hetzelfde collegejaar opnieuw 
inschrijven als de wachttijd tussen de stages en/of coschappen twee maanden of meer bedraagt. 
 
ARTIKEL 2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  
De inschrijfvoorwaarden in deze regeling zijn van toepassing op eerste inschrijvingen en 
herinschrijvingen voor bachelor en masteropleidingen.  
De directeur van de Dienst Student- en Onderwijszaken (SOZ) is namens het College van Bestuur 
belast met de inschrijving van studenten. 
 
Voor zover van toepassing dient degene aan een of meer van de volgende voorwaarden te hebben 
voldaan, voordat tot inschrijving kan worden overgegaan: 

a. In eerdere studiejaren verschuldigde, maar nog niet betaalde college- of examengelden 
zijn voldaan; 

b. De schadeloosstelling, bedoeld in artikel 15.2 WHW, vanwege het volgen van onderwijs 
of afleggen van tentamens zonder geldige inschrijving, is voldaan. 

 
2.1 EERSTE INSCHRIJVING BACHELOR 
1. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een bacheloropleiding gelden de volgende 

inschrijvingsvoorwaarden: 
a. Aanmelding: Verzoek tot inschrijving voor de gewenste opleiding is ingediend, via 

Studielink, voor de aanmelddeadline van de opleiding zoals genoemd in artikel 1.1 en 
1.2; 

b. Afronden aanmelding VU-portaal: De aanmelding in het VU-portaal is voor de 
aanmelddeadline van de opleiding (bijlage) afgerond;  

c. Verificatie persoon EER (Europese Economische Ruimte) nationaliteit: een kopie van 
het geldig paspoort/identiteitskaart (indien er geen verificatie via Studielink mogelijk 
is);  

d. Verificatie Niet EER nationaliteit: 
• Een kopie van het geldig paspoort (indien er geen verificatie via Studielink 

mogelijk is) en 
• Bewijs dat de kandidaat, op de eerste dag van de opleiding, rechtmatig 

verblijft in Nederland: 
- Een kopie van de voor- en achterzijde van een geldige 

verblijfsvergunning of vergunning tot vestiging of 
- Een kopie van het betalingsbewijs en de ontvangstbevestiging van de 

aanvraag van de verblijfsvergunning of 
- Een kopie van een verzoek tot verlenging van een verblijfsvergunning; 

een ontvangstbevestiging van de Immigratie en Naturalisatiedienst 
(IND) of 

- Een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of 
- Een kopie van het geldig paspoort met de MVV-sticker (Machtiging tot 

Voorlopig Verblijf); 
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e. Verificatie vooropleiding: Een kopie van een toelating gevende vooropleiding  (indien 
er geen verificatie via Studielink mogelijk is); 

f. Toelatingsbewijs (toelating): Positief toelatingsbesluit (digitaal) van de 
toelatingscommissie; 

g. Betaling collegegeld: Het collegegeld is voldaan volgens de nadere bepalingen 
collegegeld (artikel 8); 

h. Verificatie aanvullende eisen: Een bewijs dat er is voldaan aan (eventuele) aanvullende 
toelating- en taaleisen (artikel 3); 

i. VU-Studiekeuzecheck: De kandidaat heeft deelgenomen aan de VU-studiekeuzecheck 
conform de VU-studiekeuzecheck richtlijn (bijlage 9 Richtlijn Studiekeuzecheck); 

j. Acceptatie aangeboden plaats: Indien de belangstellende aan de selectie heeft 
deelgenomen voor een numerus fixusopleiding en een bewijs van toelating heeft 
ontvangen, binnen twee weken na afgifte van het bewijs van toelating en 

k. Afronden inschrijving: Aan alle inschrijfvoorwaarden is uiterlijk 31 augustus 2021 
voldaan of indien het een verzoek tot inschrijving voor een numerus fixusopleiding 
betreft en de kandidaat een bewijs van toelating heeft ontvangen, binnen twee weken 
na afgifte van het bewijs van toelating.   

 
2.2 EERSTE INSCHRIJVING MASTER 
2. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een masteropleiding opleiding gelden de volgende 

inschrijvingsvoorwaarden: 
a. Aanmelding (bachelor)vooropleiding elders behaald: Verzoek tot inschrijving voor de 

gewenste opleiding is ingediend, via Studielink, voor de aanmelddeadline van de 
opleiding genoemd in (artikel I.1); 

b. Aanmelding (bachelor)vooropleiding behaald bij de VU: Verzoek tot inschrijving voor 
de gewenste opleiding is ingediend, via Studielink, voor de aanmelddeadline van de 
opleiding (artikel I.1); 

a. Afronden aanmelding VU-portaal: De aanmelding in het VU-portaal is voor de 
aanmelddeadline van de opleiding, genoemd in artikel 1, afgerond;  

b. Verificatie persoon EER (Europese Economische Ruimte) nationaliteit: een kopie van 
het geldig paspoort/identiteitskaart (indien er geen verificatie via Studielink mogelijk 
is);  

c. Verificatie Niet EER nationaliteit: 
• Een kopie van het geldig paspoort (indien er geen verificatie via Studielink 

mogelijk is) en 
• Bewijs dat de kandidaat, op de eerste dag van de opleiding, rechtmatig 

verblijft in Nederland: 
- Een kopie van de voor- en achterzijde van een geldige 

verblijfsvergunning of vergunning tot vestiging of 
- Een kopie van het betalingsbewijs en de ontvangstbevestiging van de 

aanvraag van de verblijfsvergunning of 
- Een kopie van een verzoek tot verlenging van een verblijfsvergunning; 

een ontvangstbevestiging van de Immigratie en Naturalisatiedienst 
(IND) of 

- Een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of 
- Een kopie van het geldig paspoort met de MVV-sticker (Machtiging tot 

Voorlopig Verblijf); 
d. Verificatie vooropleiding: Een kopie van een toelating gevende vooropleiding (indien 

er geen verificatie via Studielink mogelijk is); 
e. Toelatingsbewijs (toelating): Positief toelatingsbesluit (digitaal) van de 

toelatingscommissie; 
f. Betaling collegegeld: Het collegegeld is voldaan volgens de nadere bepalingen 
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collegegeld (artikel 7 en 8); 
g. Verificatie aanvullende eisen: Een bewijs dat er is voldaan aan (eventuele) aanvullende 

toelating- en taaleisen (artikel 4); 
h. Afronden inschrijving: Aan alle inschrijfvoorwaarden is uiterlijk 31 augustus 2021 

voldaan.   
 

 
2.3 HOGERE JAARS BACHELOR 
Ten behoeve van de herinschrijving voor een bachelor- of masteropleiding opleiding gelden de 
volgende voorwaarden: 

a. Aanmelding: Verzoek tot (her)inschrijving voor de gewenste opleiding is ingediend, via 
Studielink, voor 31 augustus 2021; 

b. Betaling collegegeld: Het collegegeld is voldaan volgens de nadere bepalingen collegegeld 
(artikel 7 en 8); 

c. Positief Bindend Studie Advies (BSA) bacheloropleiding: Student heeft bij aanvang van het 
tweede jaar van de opleiding een positief BSA ontvangen van de Examencommissie van de 
opleiding; 

d. Afronden inschrijving: Aan alle inschrijfvoorwaarden is uiterlijk 31 augustus 2021 voldaan. 
 

 
2.4 HOGERE JAARS MASTER 
Ten behoeve van de herinschrijving voor een masteropleiding opleiding gelden de volgende 
voorwaarden: 

a. Aanmelding: Verzoek tot (her)inschrijving voor de gewenste opleiding is ingediend, via 
Studielink, voor 31 augustus 2021; 

b. Betaling collegegeld: Het collegegeld is voldaan volgens de nadere bepalingen collegegeld 
(artikel 7 en 8); 

c. Tussentijdse instroom Master Geneeskunde: In afwijking van lid a kan een student die is 
ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde gedurende het collegejaar de 
inschrijving beëindigen en zich in hetzelfde collegejaar opnieuw inschrijven als de wachttijd 
tussen de stages en/of coschappen twee maanden of meer bedraagt. Aan alle 
inschrijfvoorwaarden moet in dit geval voor de startdatum zijn voldaan; 

d. Afronden inschrijving: Aan alle inschrijfvoorwaarden is uiterlijk 31 augustus 2021 voldaan. 
 

II TOELATINGSEISEN 
 
ARTIKEL 3 TOELATINGSEISEN BACHELOR  
 
Vooropleidingseisen 

1. Er is voldaan aan de vooropleidingseisen, alsmede - voor zover van toepassing - aan de 
nadere vooropleidingseisen, indien  
a. De kandidaat in het bezit is van een vwo-diploma met een profiel dat voldoet aan het 

bepaalde in de vigerende “Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs” 
(OCW) of 

b. De kandidaat in het bezit is van een vwo-diploma oude stijl of een vwo-diploma oud 
profiel en een verklaring door of namens het College van Bestuur overlegt dat is 
voldaan aan de (inhoudelijk aan het aangewezen profiel vergelijkbare) eisen die in de 
Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding zijn vastgelegd of 

c. De kandidaat voldoet aan de toelatingseisen vastgesteld in bijlage 6 (Selection criteria 
B Liberal Arts and Sciences, B Philosophy, Politics and Economics and B Law in Society)  
in geval van aanmelding voor de bachelor opleiding Liberal Arts and Sciences,  
Philosophy, Politics and Economics of Law in Society.  
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2. Een kandidaat die in het bezit is van een hbo-propedeuse dient te voldoen aan  
a. Het bepaalde in de vigerende “Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs” 

(OCW)en 
b. De aanvullende eisen indien de faculteit deze heeft gesteld. Voor zover van toepassing 

staan deze eisen vermeld in de OER van de opleiding. De toelatingseisen worden via de 
website bekend gemaakt, evenals de wijze waarop aan de eisen kan worden voldaan 
en  

c. De taaleisen die gesteld worden in artikel 3.2, lid 1 en 3b. 
3. De kandidaat die kan worden toegelaten op grond van een buitenlands diploma krachtens 

artikel 3.1, lid 1 sub b of c, wordt niet ingeschreven, voordat hij heeft aangetoond dat hij 
voldoet aan  
a. Het bepaalde in de vigerende “Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs” 

(OCW) en   
b. De aanvullende eisen indien de faculteit deze heeft gesteld. Voor zover van toepassing 

staan deze eisen vermeld in de OER van de opleiding en worden deze via de website 
bekend gemaakt, evenals de wijze waarop aan de eisen kan worden voldaan en 

c. De taaleisen die gesteld worden in artikel 3.2, lid 1 en lid 3b 
4. Indien een verzoek tot inschrijving betrekking heeft op instroom in een hoger jaar van een 

numerus fixus opleiding dient een bewijs te worden overgelegd waaruit blijkt dat de 
student elders ten minste heeft voldaan aan de eisen voor een positief studieadvies voor 
dezelfde of een als verwant aangewezen opleiding. 

 
3.1 VRIJSTELLING TOELATINGSEISEN BACHELOR  
 

1. Vrijstelling vooropleidingseis 
a. Aan de vooropleidingeisen is eveneens voldaan door een aanmelder die in het bezit is 

van een propedeutisch getuigschrift van een wo-opleiding of aan wie een bachelor- of 
mastergraad is verleend, mits is voldaan aan de eisen, vermeld in de “Regeling nadere 
vooropleidingseisen hoger onderwijs”.  

b. Vrijstelling wordt eveneens verleend, indien een aanmelder beschikt over een ander 
diploma van een vooropleiding dan bedoeld in artikel 3, lid 1, dat bij ministeriële 
regeling, dan wel door het College van Bestuur als tenminste gelijkwaardig is bevonden 
aan de gestelde vooropleidingseisen.  

c. Eveneens is degene vrijgesteld die toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs in 
het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties 
betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Trb. 2002, 137, ‘Lissabon’) heeft 
geratificeerd, tenzij het College van Bestuur een aanzienlijk verschil kan aantonen 
tussen de toegangseisen in het land bedoeld in de vorige volzin en de eisen van de 
WHW. 

d. Aan de nadere vooropleidingseisen dient - indien van toepassing - alsnog te worden 
voldaan voordat de inschrijving kan worden voltooid. 

 
3.2 TAALEISEN BACHELOR 
 

1. De kandidaat die kan worden toegelaten tot een Nederlandstalige opleiding op grond van 
een buitenlands diploma krachtens artikel 3.1, lid 1 sub b of c, wordt niet ingeschreven, 
voordat hij heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat hij het 
onderwijs met vrucht kan volgen.  
Voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan aangetoond worden door het succesvol 
afleggen van: 
- Het staatsexamen Nederlands Tweede Taal of 
- Het examen II (NT2 II) (uitgesloten voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid 
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en Notarieel Recht) of 
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens Educatief Start 

bekwaam (voorheen PTHO) taalniveau B2, Educatief Professioneel (voorheen PAT) 
taalniveau C1 of 

- Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel 
uitmaakte. 

2. De kandidaat die tot een Nederlandstalige opleiding wordt toegelaten op grond van een 
buitenlands diploma (die tenminste op het niveau van 4 vwo een voldoende heeft behaald 
voor Nederlands) wordt vrijgesteld van bovenstaande toetsen. 

3. De kandidaat die een Engelstalige bacheloropleiding of Engelstalige bachelor 
afstudeerrichting wil volgen, dient aan te tonen dat hij over voldoende Engelse 
taalvaardigheid beschikt door 
a. Een vwo of daaraan gelijkgesteld diploma waarvan het Engels op met vwo vergelijkbaar 

niveau is behaald of  
b. Niet langer dan twee jaar voor aanvang van de opleiding tenminste voldaan te hebben 

aan een van de onderstaande normen:  
- IELTS (academic) 6.5  
- TOEFL paper-based test 580TOEFL internet-based test 92  
- VU-test Engelse Taalvaardigheid: TOEFL ITP 580 

c. Het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of 
Advanced English (CAE): score A, B of C 

4. Van de taaleis zijn vrijgesteld zij die een Engelstalige vooropleiding hebben afgerond in 
Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië. 

5. Van de taaleis zijn eveneens vrijgesteld zij die een Engelstalige bacheloropleiding hebben 
genoten en met succes hebben afgerond. 

 
3.3 COLLOQUIUM DOCTUM 
 

1. Een kandidaat kan worden vrijgesteld van de wettelijke vooropleidingseis van artikel 3 lid 1, 
indien hij met goed gevolg het op hem toepasselijk colloquium doctum heeft afgelegd. Op 
het moment van het afleggen van het colloquium doctum dient bedoelde persoon 21 jaar 
of ouder te zijn.  

2. Van de leeftijdsgrens van 21 jaar kan op verzoek van betrokkene met een niet-Nederlandse 
nationaliteit door het College van Bestuur worden afgeweken, indien betrokkene 
a. Beschikt over een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot het 

wetenschappelijk onderwijs of 
b. Geen bewijs van een diploma kan overleggen als gevolg van ernstige omstandigheden 

in het land van herkomst, zoals in het geval van vluchtelingen. 
3. De kandidaat die het colloquium doctum met succes heeft afgerond, wordt niet 

ingeschreven, voordat hij heeft aangetoond de instructietaal van de gekozen opleiding 
(Nederlands of Engels) zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden 
gevolgd zoals omschreven in artikel 3.2. 

4. Toelating op grond van een colloquium doctum geldt uitsluitend voor het studiejaar na het 
afleggen van het colloquium doctum en geeft uitsluitend toelating tot de opleiding, 
waartoe het colloquium doctum is afgelegd. 

 
 
ARTIKEL 4 TOELATINGSEISEN MASTER 
 
Toelatingseisen:  

1. Een door of namens het faculteitsbestuur/decaan afgegeven bewijs van toelating, waarbij 
is vastgesteld dat de student:  



REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2021-2022 8/25 
 

 

a. In het bezit is van een toelatend bachelor getuigschrift of doctoraalgetuigschrift; 
b. Aan de overige, in de Onderwijs- en examenregeling voor toelating gestelde eisen, 

heeft voldaan en 
c. Aan de voorwaarden genoemd in artikel 1 en 2 heeft voldaan. 

2. De kandidaat die een bacheloropleiding heeft genoten in een andere taal dan het 
Nederlands, en die voldoet aan de eisen om met de Nederlandstalige masteropleiding te 
beginnen, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de examencommissie heeft aangetoond 
de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het onderwijs met vrucht kan worden 
gevolgd. 
De vereiste kennis kan aangetoond worden door het succesvol afleggen van: 
a. Het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), 
b. De Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), 
c. CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens Educatief Start bekwaam 

(voorheen PTHO), taalniveau B2, Educatief Professioneel (voorheen PAT), taalniveau C1 
of 

d. Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel 
uitmaakte of 

e. Als de kandidaat kan aantonen dat hij tenminste op het niveau van 4 vwo een 
voldoende heeft behaald voor Nederlands 

3. De kandidaat die een Engelstalige masteropleiding wil volgen dient aan te tonen dat hij de 
Engelse taal zodanig beheerst dat het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. De 
vereiste kennis en hoe de kandidaat dit kan aantonen, staan vermeld in de Onderwijs en 
examenregeling van de opleiding.  

 
4.1 TOELATINGSEISEN MASTER OPLEIDINGEN LERAAR VHO 
 
Toelatingsvereisten: 

1. De kandidaat is in het bezit van een mastergetuigschrift (of een doctoraalgetuigschrift) dat 
verband houdt met de te volgen lerarenopleiding.  

2. Indien een verzoek de eerste inschrijving voor de lerarenopleiding betreft, beoordeelt het 
bestuur van de faculteit, waar de opleiding wordt verzorgd, of op grond van behaalde 
resultaten in bachelor- en masteropleiding toelating kan worden verleend. De criteria 
worden op de website vermeld. 

3. De kandidaat die een bachelor- of masteropleiding heeft genoten in een andere taal dan 
het Nederlands, en voldoet aan de eisen om met de Nederlandstalige eenjarige 
lerarenopleiding te beginnen, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de 
examencommissie heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het 
onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. 
De vereiste kennis kan aangetoond worden door het succesvol afleggen van: 
a. Het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), 
b. De Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), 
c. CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), examens Educatief Start bekwaam 

(voorheen PTHO), taalniveau B2, Educatief Professioneel (voorheen PAT), taalniveau C1 
of 

d. Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel 
uitmaakte. 

 
4.2 TOELATINGSEISEN MASTER EDUCATIE IN TAAL EN CULTUURWETENSCHAPPEN/MENS- EN 

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 
 
Toelatingsvereisten: 

1. De kandidaat is in het bezit van een bachelor getuigschrift dat verband houdt met de te 
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volgen lerarenopleiding.  
2. Indien een verzoek de eerste inschrijving voor de lerarenopleiding betreft, beoordeelt het 

bestuur van de faculteit, waar de opleiding wordt verzorgd, of op grond van behaalde 
resultaten in bacheloropleiding toelating kan worden verleend. De criteria worden op de 
website vermeld. 

3. De kandidaat die een bachelor- of masteropleiding heeft genoten in een andere taal dan 
het Nederlands, en voldoet aan de eisen om met de Nederlandstalige tweejarige 
lerarenopleiding te beginnen, wordt niet ingeschreven, voordat hij aan de 
examencommissie heeft aangetoond de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat het 
onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. 
De vereiste kennis kan aangetoond worden door het succesvol afleggen van: 
a. Het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), 
b. De Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), 
c. CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens Educatief Start bekwaam 

(voorheen PTHO), taalniveau B2, Educatief Professioneel (voorheen PAT), taalniveau C1 
of 

d. Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel 
uitmaakte. 

 
III COLLEGEGELD EN VERGOEDINGEN  
 
ARTIKEL 5 WETTELIJK COLLEGEGELD BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN 
 

1. Voor het betalen van het wettelijk collegegeld komen in aanmerking zij die: 
a. De nationaliteit hebben van een van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, 

Liechtenstein of Suriname, dan wel voldoen aan een van de andere 
nationaliteitsvereisten genoemd in bijlage 1 (Verblijfsvergunningen)en 

b. Sinds 1 september 1991 geen (door de overheid bekostigde) graad van hetzelfde 
niveau (bachelor of master) hebben behaald in Nederland of   

c. Sinds 1 september 1991 geen (door de overheid bekostigd) doctoraaldiploma hebben 
behaald (dit geldt als bachelor- en mastergraad samen) 

2. Het wettelijk collegegeld voor 
a. Een voltijd, deeltijd of duale opleiding bedraagt € 2.168. 
b. Degene die zich voor het eerst inschrijft voor een opleiding in het Hoger Onderwijs en 

voldoet aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, betaalt het verlaagde 
collegegeld van € 1.084.  

c. Degene die zich voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding in het Hoger 
Onderwijs en voldoet aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, betaalt het 
verlaagde collegegeld van € 1.084. 

3. Het wettelijk collegegeld voor  
a. De joint degree bacheloropleiding Liberal Arts en Sciences (AUC) bedraagt € 4.560. 
b. Degene die zich voor het eerst inschrijft in het Hoger Onderwijs, voor de joint degree 

bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC) en voldoet aan alle voorwaarden 
voor het wettelijk collegegeld, betaalt de het verlaagde collegegeld van € 3.476. 

4. Het wettelijk collegegeld voor  
a. De bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics bedraagt € 4.220. 
Degene die zich voor het eerst inschrijft in het Hoger Onderwijs, voor de bacheloropleiding 
Philosophy, Politics and Economics en voldoet aan alle voorwaarden voor het wettelijk 
collegegeld, betaalt de het verlaagde collegegeld van € 3.136. 

5. Degene die niet voldoen aan alle voorwaarden voldoen voor het wettelijk collegegeldtarief, 
zoals genoemd in lid 1, zijn het instellingstarief verschuldigd, zoals opgenomen in bijlage 2 
(Tarieven instellingscollegegeld). 
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ARTIKEL 6  OVERGANGSREGELINGEN 
 
6.1 OVERGANGSREGELING INSTELLINGSTARIEVEN 2020  
 
1. Voltijd studenten die op 1 september 2019 stonden ingeschreven voor een van de volgende 

opleidingen, betalen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar, gerekend vanaf het 
instroommoment, het overgangstarief zoals opgenomen in bijlage 2 (tarieven 
instellingscollegegeld):  
a. Joint degree bacheloropleiding Theologie  
b. Bacheloropleiding Tandheelkunde 
c. Masteropleiding Tandheelkunde 

2. Deeltijd studenten die op 1 september 2019 stonden ingeschreven voor de bacheloropleiding 
Theologie (joint degree), betalen gedurende de tweemaal de nominale studieduur + 1 jaar, 
gerekend vanaf het instroommoment, het overgangstarief zoals opgenomen in bijlage 2 
(tarieven instellingscollegegeld)  
 

6.2 OVERGANGSREGELING INSTELLINGSTARIEVEN 2021 
 

1. Voltijd studenten die op 1 september 2020 stonden ingeschreven voor een van de 
volgende opleidingen, betalen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar, gerekend vanaf 
het instroommoment, het overgangstarief zoals opgenomen in bijlage 2 (tarieven 
instellingscollegegeld), uiterlijk geldend tot 2021-2022.  

a. Eenjarige masteropleiding in combinatie met niet-EER instellingstarief 
b. ACASA-opleiding in combinatie met 2e graad collegegeldtarief (B Archeologie; B 

Griekse en Latijnse taal en cultuur; B Oudheidwetenschappen; M Archeologie; M 
Oudheidstudies) 

3. Deeltijd studenten die op 1 september 2019 stonden ingeschreven voor een van de volgende 
opleidingen, betalen gedurende de tweemaal de nominale studieduur + 1 jaar, gerekend vanaf 
het instroommoment, het overgangstarief zoals opgenomen in bijlage 2 (tarieven 
instellingscollegegeld)  

a. Eenjarige masteropleiding in combinatie met niet-EER instellingstarief 
b. ACASA-opleiding in combinatie met 2e graad collegegeldtarief (B Archeologie; B Griekse 

en Latijnse taal en cultuur; B Oudheidwetenschappen; M Archeologie; M 
Oudheidstudies) 

 
ARTIKEL 7 WETTELIJK COLLEGEGELD GELIJKTIJDIG GEVOLGDE OPLEIDING(EN) 
 
Een student die zich vóór het afronden van zijn eerste opleiding heeft ingeschreven voor een 
volgende opleiding betaalt het wettelijk collegegeld voor die volgende opleiding, op voorwaarde 
dat de inschrijving niet wordt onderbroken. Dit geldt niet wanneer een student begint met een 
derde of volgende opleiding nadat de eerste opleiding is afgerond.   
 
V NADERE BEPALINGEN COLLEGEGELD 
 
ARTIKEL 8 INNING COLLEGEGELD, EXAMENGELD EN VERGOEDING 
 

1. Het collegegeld of de vergoeding kan worden voldaan door: 
a. Betaling ineens, al dan niet bij volmacht of   
b. Gespreide betaling, door afgifte van een onherroepelijke volmacht voor gespreide 

(digitale) betaling. De inning vindt plaats in vijf termijnen. 
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2. Het collegegeld kan worden voldaan door een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in te 
leveren. 

3. Administratiekosten 
a. Bij betaling ineens worden geen administratiekosten in rekening gebracht.  
b. De administratiekosten bij gespreide betaling zijn vastgesteld op € 24,00 per jaar en 

dienen vooraf te worden voldaan.       
4.  Bijlage 3 ‘Protocol inning collegegeld’ is van toepassing. 

 
ARTIKEL 9 NADERE BEPALINGEN COLLEGEGELD  
 

1. Vermindering collegegeld 
a. Bij inschrijving als student na 1 september wordt het collegegeld per studiejaar met 

een twaalfde deel verminderd voor elke maand dat de student niet is ingeschreven. 
b. Bij inschrijving als extraneus is geen vermindering of restitutie van examengeld 

mogelijk; ook niet bij inschrijving in de loop van het studiejaar dan wel bij tussentijdse 
uitschrijving. 

2. Betaling collegegeld bij meer dan één inschrijving: 
a. Indien de inschrijving meer dan één opleiding aan de VU betreft waarvoor het wettelijk 

tarief is verschuldigd, is de student eenmaal (het hoogste) collegegeld verschuldigd; 
b. Indien de inschrijving meer dan één opleiding betreft aan verschillende instellingen van 

hoger onderwijs en student het wettelijk tarief verschuldigd is, wordt voor de 
inschrijving van de tweede opleiding aan de Vrije Universiteit vrijstelling van het 
wettelijk collegegeld gegeven, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de 
eerste inschrijving lager is.  

c. In geval een tweede inschrijving bij de Vrije Universiteit wordt verlangd, zoals bedoeld 
onder 2b, vindt geen vermindering of vrijstelling plaats op grond van elders betaald 
collegegeld, als de student aan de Vrije Universiteit het instellingscollegegeld of 
examengeld extraneus verschuldigd is; 

d. Indien de inschrijving meer dan één opleiding aan de VU betreft waarvoor het 
instellingstarief is verschuldigd, is de student voor iedere opleiding het 
instellingscollegegeld verschuldigd. 

 
IV BEËINDIGING INSCHRIJVING 
 
ARTIKEL 10 BEEINDIGING INSCHRIJVING  
 

1. Iedere inschrijving eindigt van rechtswege op de laatste dag van het studiejaar.   
2. De inschrijving kan tevens op de volgende wijzen beëindigd worden 

a. Op verzoek van de student (via Studielink) met ingang van de eerste van de maand na 
indiening van het verzoek. Betrokkene kan zich niet opnieuw inschrijven in hetzelfde 
studiejaar met uitzondering van degene op wie artikel 1.3 of artikel 2.4 lid c van 
toepassing is;  

b. Indien incasso van het verschuldigde collegegeld niet mogelijk blijkt van de rekening, 
waarvoor een onherroepelijke machtiging is afgegeven, beëindigt de directeur SOZ de 
inschrijving met ingang van de tweede maand, volgend op de aanmaning.  Indien de 
student ingeschreven wenst te blijven, krijgt hij de gelegenheid binnen vier weken na 
de incassodatum alsnog het verschuldigde bedrag in één keer over te maken. Bijlage 3 
(Protocol inning collegegeld) is van toepassing; 

c. Na het overlijden van een student met ingang van de eerste maand na diens overlijden. 
3. Bij beëindiging van de inschrijving waarbij er een bewijs van inschrijving is afgegeven, 

wordt de andere instelling geïnformeerd over de uitschrijving bij de VU. De student is 
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zelfverantwoordelijk om de inschrijving bij de andere instelling tijdig te beëindigen.   
4. Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op 

advies van de examencommissie of het faculteitsbestuur, na zorgvuldige afweging van de 
belangen van de student en van de VU, indien de student door zijn gedragingen of 
uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer 
beroepen, waartoe de opleiding of de voorbereiding tot die beroepsuitoefening hem 
opleidde. 

5. Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op 
advies van de desbetreffende examencommissie en op verzoek van het faculteitsbestuur, 
indien ernstige fraude door de student is vastgesteld.  

6. Het College van Bestuur van de VU kan de inschrijving van een student beëindigen op 
verzoek van het faculteitsbestuur, indien de student zich in zeer ernstige mate heeft 
misdragen ten aanzien van medewerkers of studenten van de VU. 

 
ARTIKEL 11 TERUGBETALING COLLEGEGELD 
 

1. Het verzoek tot restitutie van het collegegeld wordt uitsluitend ingewilligd ingeval van 
uitschrijving conform het bepaalde in artikel 12 lid 2 sub a (beëindiging inschrijving) van 
deze Regeling. Het besluit tot terugbetaling van collegegeld wordt zo mogelijk tegelijk met 
het besluit tot tussentijdse beëindiging inschrijving meegedeeld aan de verzoeker. 

2. Indien artikel 12 lid 2 sub c van toepassing is, krijgen de nabestaanden het restant van het 
collegegeld gerestitueerd na kennisgeving van het overlijden van de student.  

3. Op een verzoek wordt als regel binnen een maand na ontvangst beslist, maar in ieder geval 
vóór 31 december van het kalenderjaar waarin het einde van het desbetreffende studiejaar 
valt. 

4. Bij beëindiging van de inschrijving wordt het collegegeld gerestitueerd ter hoogte van 1/12 
voor elke maand van het studiejaar dat de student niet meer is ingeschreven. Bij 
beëindiging van de inschrijving per 1 juli of 1 augustus wordt geen collegegeld 
gerestitueerd. 

5. Terugbetaling geschiedt op de rekening van waaruit de betaling van het collegegeld is 
voldaan. 

 
V. HARDHEIDSCLAUSULE 
 
ARTIKEL 12 HARDHEIDSCLAUSULE  
 
Waar de toepassing van deze regeling tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, kan de 
directeur SOZ namens het College van Bestuur ten gunste van de student van deze Regeling 
afwijken. Een beroep op de hardheidsclausule moet zo spoedig mogelijk via studentenbalie@vu.nl1 
door de student worden ingediend, doch niet later dan een maand na afloop van het 
desbetreffende studiejaar. 
 
 
VI.  OVERIGE BEPALINGEN 
 

                                                             
1 Bij het verzoek moeten schriftelijke bewijsstukken gevoegd worden. Op het verzoek wordt uiterlijk 
binnen zes weken beslist door de directeur SOZ. Alvorens de directeur SOZ een beslissing neemt, wordt 
de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en wordt, indien van toepassing, het 
desbetreffende faculteitsbestuur en/of de studentendecaan om advies gevraagd. 
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ARTIKEL 13 SCHADEVERGOEDING WEGENS NIET-GERECHTIGDE DEELNAME 
 

1. Indien blijkt dat een student zonder te zijn ingeschreven gebruik heeft gemaakt van 
onderwijs- dan wel examenvoorzieningen, wordt hem bericht dat hij aan de universiteit 
een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van een twaalfde van het 
instellingscollegegeld voor elke maand waarin onderwijs is gevolgd dan wel tentamens zijn 
afgelegd, te betalen binnen 14 dagen na verzending.  

2. De directeur SOZ is belast met het uitvoeren van de regeling ter zake van de inning van de 
schadevergoeding voor niet-gerechtigde deelname aan het onderwijs. 

 
ARTIKEL 14 BASIS REGISTER HOGER ONDERWIJS (BRON-HO)  
 

1. De directeur SOZ is belast met het verstrekken van informatie aan het Bron HO. 
2. De directeur SOZ is belast met het inwinnen van informatie uit het Bron HO. 

 
ARTIKEL 15 VERSTREKKEN GEGEVENS OMTRENT INSCHRIJVING  
 
Gegevens omtrent inschrijving worden uitsluitend verstrekt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
 
ARTIKEL 16 REGISTRATIE ALS BIJVAKSTUDENT 
 

1. Degene die in het kader van een opleiding aan een andere universiteit of hogeschool een of 
meer onderwijsonderdelen wil volgen aan de Vrije Universiteit, dient hiervoor een verzoek 
in via het Studentenportaal.  

2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van: 
a. Een verklaring van de examencommissie van de eerste opleiding dat het vak in het 

kader van die opleiding gevolgd wordt en 
b. Een bewijs betaald collegegeld van de instelling van eerste inschrijving. 

3. Het desbetreffende faculteitsbestuur van de Vrije Universiteit dient te verklaren dat geen 
bezwaar bestaat tegen registratie als bijvakstudent. 

4. Registratie als bijvakstudent aan de Vrije Universiteit kan worden geweigerd  
a. Op grond van capaciteit en/of onvoldoende voorkennis bij de student; 
b. Indien de bijvakstudent bachelor-vakken wil volgen en bij de eerste opleiding is 

ingeschreven als masterstudent; 
c. Indien de bijvakstudent soortgelijke vakken kan volgen bij de eigen instelling; 
d. Indien de bijvakstudent vakken wil volgen die niet worden opgenomen op het 

diplomasupplement van de eerste opleiding; 
e. Indien het aantal EC dat als bijvak gevolgd wordt meer dan 20% bedraagt van het 

aantal EC van de eigen opleiding. 
 
ARTIKEL 17 GELDIGHEIDSDUUR  
 
Deze Regeling geldt voor het studiejaar 2021-2022, tenzij voor onderdelen van de Regeling 
tussentijds de wettelijke grondslag wordt gewijzigd of vervalt, in welke gevallen tot 
overeenkomstige aanpassing van deze regeling zal worden overgegaan.  
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 VERBLIJFSVERGUNNINGEN 
 
De volgende verblijfsvergunningen geven recht op het wettelijke collegegeld, mits aan de overige 
voorwaarden voor het wettelijk collegegeld is voldaan, zoals genoemd in artikel 5 van de Regeling 
Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 
 
1. Verblijfsvergunning type 1 (regulier voor onbepaalde tijd) met verblijfsdoel: 

a. Alleenstaande minderjarige vreemdeling of 
b. Verblijf ter adoptie of als pleegkind of 
c. Weder toelating of 
d. Verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken of 
e. Op grond van ministerieel besluit of 
f. De vervolging van mensenhandel (B9) of 
g. Speciale regeling 2007 (het generaal pardon) of 
h. Verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband houdende 

niet-tijdelijke humanitaire gronden of 
i. Kinderpardon of 
j. Voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen of 
k. Op grond van Vreemdelingencirculaire B2 of 
l. Op grond van artikel 8 EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens).  
 

2. Verblijfsvergunning type 1 (regulier voor bepaalde tijd) met verblijfsdoel: 
a. Verblijf in verband met gezinshervorming (inclusief verblijf bij partner) of 
b. Gezinsuitbreiding of 
c. Verblijf bij familielid of 
d. Het verblijf bij een onderdaan van de Unie. 

EN waarbij de persoon bij wie verbleven wordt en die op de vergunning genoemd staat:  
a. Nederlander is of  
b. Houder van een vergunning type II, III, IV of  
c. Houder van een vergunning type I met een van onderstaande beperkingen:  
- Verblijf in verband met gezinshervorming (inclusief verblijf bij partner) of 
- Gezinsuitbreiding of 
- Verblijf bij familielid of 
- Alleenstaande minderjarige vreemdeling of 
- Verblijf ter adoptie of als pleegkind of 
- Weder toelating of 
- Verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken  
- Op grond van ministerieel besluit of 
- De vervolging van mensenhandel (B9) of 
- Speciale regeling 2007 (het generaal pardon) of 
- Verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband 

houdende niet-humanitaire gronden of 
- Kinderpardon of 
- Voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen of 
- Op grond van Vreemdelingencirculaire B2 of 
- Op grond van artikel 8 EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens)  

 
3. Verblijfsvergunning type II (regulier onbepaalde tijd) 

 
4. Verblijfsvergunning type III (asiel voor bepaalde tijd)  
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5. Verblijfsvergunning type IV (asiel voor onbepaalde tijd) 

 
6. Personen met een permanente verblijfsvergunning van een ander EU-land met verblijfsdoel: 

langdurig ingezetene en 
Met een Nederlandse verblijfsvergunning ‘Duurzaam verblijf Burgers van de Unie’ of een 
aantekening ‘EG-langdurig ingezetene’ in het paspoort. 

 
7. Personen met de Turkse nationaliteit: 

a. Verblijfsvergunning met de vermelding: op grond van het Associatiebesluit 1/80 van 
de Associatieraad EEG/Turkije of 

b. Verblijfsvergunning type 1 (regulier voor bepaalde tijd) met verblijfsdoel: 
1) Verblijf in verband met gezinshervorming (inclusief verblijf bij partner) of 
2) Gezinsuitbreiding of 
3) Verblijf bij familielid  

EN waarbij de persoon bij wie verbleven wordt en die op de vergunning genoemd staat:  
a. Nederlander is of  
b. Houder van een vergunning type II, III, IV of  
c. Houder van een vergunning type I met een van onderstaande beperkingen:  
- Arbeid als zelfstandige 
- Arbeid in loondienst 
- Kennismigrant 
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BIJLAGE 2 TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 juli 2020 
 
AFKORTINGEN 

a. AUC: Amsterdam University College 
b. FRT: Faculteit Religie- en Theologie 
c. EER: Europese Economische Ruimte  
d. Jd: Joint degree 
e. THK: Faculteit der Tandheelkunde 
f. BETA: Faculteit der Bètawetenschappen 
g. FGB: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen 
h. FGW: Faculteit der Geesteswetenschappen 
i. RCH: Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
j. GNK: Faculteit der Geneeskunde 
k. FSW: Faculteit der Sociale Wetenschappen 

 
TOELICHTING 
A. Instellingstarief: Collegegeldtarief, vastgesteld door het College van Bestuur voor alle personen 

die niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld tarief. 
B. 2e Graad: Het verschuldigde collegegeld na het behalen van een bachelor, respectievelijk 

masterdiploma in het Hoger Onderwijs EN er is een inschrijving voor een tweede bachelor, 
respectievelijk master inschrijving. 

C. Niet EER tarief: Collegegeld tarief voor personen met een nationaliteit van buiten de EER. 
D. In de regeling aanmelding en inschrijving 2020-2021 staan de overgangsregelingen 2015 en 

2018. Deze overgangsregelingen lopen nog door tot studiejaar 2023-2024. Omdat er geen 
studenten zijn die in studiejaar 2020-2021 voldoen aan alle voorwaarden van de 
overgangsregelingen worden de overgangsregeling en de bijbehorende instellingstarieven niet 
genoemd in deze regeling. 
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TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD  
Faculteit Opleiding Niet EER 2e Graad 
AUC B Liberal Arts and sciences € 12.460 € 12.460 
BETA Bachelors € 12.510 € 11.650 
BETA M Chemistry (jd); M Physics & Astronomy (jd); M 

Computational Science (jd); M Computer Science (jd); M 
Bioinformatics and Systems Biology (jd) 

€ 15.110 € 13.840 

BETA Masters 1-jarig € 16.530 € 14.050 
BETA Masteropleidingen 2-jarig € 15.320 € 14.050 
FGB B Bewegingswetenschappen € 12.510 € 11.650 
FGB B Psychologie; B Pedagogische wetenschappen € 8.870 € 8.010 
FGB M Bewegingswetenschappen; M Psychologie; M 

Pedagogische wetenschappen 
€ 16.630 € 14.050 

FGB M Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health 
(research) 

€ 15.420 € 14.050 

FGB Research Masteropleidingen 2-jarig € 12.690 € 11.420 
    
FGB M Leraar VHO Bètawetenschappen; M Leraar VHO Mens- 

en Maatschappijwetenschappen; M Leraar VHO Taal- en 
Cultuurwetenschappen 

€ 8.620 € 6.140 

FGB M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen; 
M Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 

€ 7.410 € 6.140 

FGB  Overige masteropleidingen   
FRT Bacheloropleidingen € 8.870 € 8.010 
FRT M Theologie en Religiewetenschappen (60 EC) € 16.630 € 14.050 
FRT M Theologie en Religiewetenschappen (120 EC) € 12.690 € 11.420 
FRT M Theologie en Religiewetenschappen (180 EC) € 10.780 € 9.920 
FGW B Philosophy, Politics and Economics € 12.510 € 11.650 
FGW B Archeologie; B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; B 

Oudheidwetenschappen 
€ 9.130 € 8.300 

FGW Overige bacheloropleidingen € 8.870 € 8.010 
FGW M Archeologie; M Oudheidstudies € 16.060 € 14.600 
FGW M Oudheidstudies (research) € 11.440 € 10.400 
FGW Research masteropleidingen (120 EC) € 12.690 € 11.420 
FGW Overige masteropleidingen € 16.630 € 14.150 
FSW Bacheloropleidingen € 8.870 € 8.010 
FSW Research masteropleidingen (120EC) € 12.690 € 11.420 
FSW Overige masteropleidingen € 16.630 € 14.150 
GNK B Geneeskunde € 20.320 € 19.460 
GNK M Geneeskunde € 22.500 €21.640 
GNK M Oncology; M Cardiovascular  Research (research) € 15.320 € 14.050 
RCH B Law in Society € 9.720 € 8.860 
RCH Overige bacheloropleidingen € 8.870 € 8.010 
RCH Masteropleidingen € 16.630 € 14.150 
SBE B International Business Administration € 9.720 € 8.860 
SBE Overige bacheloropleidingen € 8.870 € 8.010 
SBE  M Entrepreneurship (jd) € 17.090 € 14.600 
SBE M Business in Society (jd) € 12.690 € 11.420 
SBE M Tinbergen; M Business Data Science (jd) € 15.700 € 15.700 
SBE Masteropleidingen (60 EC) € 16.630 € 14.150 
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THK B Tandheelkunde € 22.770 € 20.700 
THK M Tandheelkunde  € 25.080 € 22.800 

 
 
 
 
TARIEVEN OVERGANGSREGELING 2020  

Faculteit Opleiding EER Niet EER 
FRT B Theologie (jd) €   5.056 €   5.056 
THK B Tandheelkunde € 18.705 € 20.576 
THK M Tandheelkunde € 20.829 € 22.851 

  
TARIEVEN OVERGANGSREGELING 2021  
 

Faculteit Opleiding EER Niet EER 
BETA Masteropleidingen (1-jarig) n.v.t.  € 15.086  
FGB Master Bewegingswetenschappen n.v.t.  € 15.190  
FGB Master Psychologie; M Pedagogische Wetenschappen n.v.t.  € 15.190  
FRT Theologie en Religiewetenschappen (1-jarig) n.v.t.  € 15.190  

FGW 
Bacheloropleidingen ACASA (Archeologie; Griekse en 
Latijnse taal en cultuur; Oudheidwetenschappen)  €    8.011  n.v.t. 

FGW Masteropleidingen (1-jarig) n.v.t.  € 15.190  
FGW Masteropleidingen ACASA (Archeologie; Oudheidstudies)  € 14.150   € 15.190  
FSW Masteropleidingen (1-jarig) n.v.t.  € 15.190  
RCH Masteropleidingen (1-jarig) n.v.t.  € 15.190  
SBE Masteropleidingen (1-jarig) n.v.t.  € 15.190  
SBE M Entrepreneurship (joint degree) n.v.t.  € 15.950  

 
OVERIGE INSTELLINGSTARIEVEN 

1. Het instellingscollegegeld voor studenten voor wie het collegegeld wordt betaald door het 
UAF, bedraagt € 2.143. 

2. Niet-EER studenten deelnemen de Erasmus Mundus programma’s (Neurasmus, Atosim, 
Imabee) te weten Neurasmus, Atosim, Imabee betalen het intellingstarief ter hoogte van 
het wettelijk tarief van € 2143. 
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BIJLAGE 3. PROTOCOL COLLEGEGELD 
 
Inschrijving volgt, nadat het verschuldigde collegegeld is voldaan.  

1. Voldoening van het collegegeld geschiedt door een onherroepelijke (digitale) machtiging af 
te geven voor betaling van het verschuldigde bedrag  
a. In één keer 
b. In vijf termijnen. In dit geval worden administratiekosten in rekening gebracht, ter 

hoogte van € 24,00.  
2. De Vrije Universiteit (VU) maakt voor aanvang van het nieuwe studiejaar bekend op of 

vanaf welke datum de incasso zal plaatsvinden. De incasso vindt zo veel mogelijk plaats op 
de data dat de studiefinanciering wordt gestort. 

3. Door het afgeven van een machtiging verklaart de schuldenaar dat hij op de door de VU 
genoemde incassodata voldoende saldo beschikbaar heeft om te kunnen voldoen aan de 
incasso. 

4. Indien de incasso storneert, stuurt de VU de student per ommegaande bericht dat de 
inschrijving ambtshalve wordt beëindigd, en wel met ingang van de eerste van de derde 
maand volgend op de incassodatum.  

5. Indien de student ingeschreven wenst te blijven, krijgt hij gedurende 28 dagen de 
gelegenheid het volledige bedrag dat over het resterende deel van het studiejaar 
verschuldigd is, over te maken. Blijft student in gebreke, dan wordt zijn inschrijving door de 
VU beëindigd. 

6. Ingeval de inschrijving wordt beëindigd, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Regeling 
aanmelding en inschrijving, – en daarmee alle voorzieningen, waaronder het VU-account - 
draagt de schuldenaar zelf de verantwoordelijkheid om tijdig zijn studiefinanciering, 
studievoorschot en Studentenreisproduct te beëindigen en is de schuldenaar tevens 
verantwoordelijk voor eventuele schade of boete, voortvloeiend uit zijn nalatigheid. 

7. Studieresultaten, behaald na de datum, waarop de inschrijving als student is beëindigd, 
vervallen. 

8. Het beëindigen van de inschrijving laat het recht van de Vrije Universiteit onverlet een 
schadevergoeding van de schuldenaar te eisen, ingevolge artikel 15.2 WHW, voor ten 
onrechte genoten onderwijs, alsmede aangifte te doen met het doel te komen tot een 
strafrechtelijke vervolging, ingevolge artikel 15.3 WHW. 

9. Kosten die de Vrije Universiteit maakt om een schuld te innen, worden verhaald op de 
schuldenaar. 

10. In de beschikking tot beëindiging van de inschrijving wordt de schuldenaar gewezen op de 
mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Na afwijzing van het 
bezwaarschrift staat beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den 
Haag tegen betaling van griffierecht open. 

11. Het indienen van een bezwaarschrift schort de beëindiging van de inschrijving niet op. 
12. Wordt de student na indiening van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld zich weer 

in te schrijven dan dient de student het volledige bedrag dat over het resterende deel van 
het studiejaar verschuldigd is, over te maken. 
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BIJLAGE 4.  SAMENWERKINGSVERBANDEN   
 
Opleidingen die door de VU samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Protestants 
Theologische Universiteit (PThU) worden verzorgd en waardoor gezamenlijke 
onderwijsvoorzieningen worden getroffen. 
 
JOINT DEGREES  
 
- Bachelor Liberal Arts and Sciences (jd met UvA) 
- Bachelor Natuur- en sterrenkunde (jd met UvA) 
- Bachelor Scheikunde (jd met UvA) 
- Bachelor Theologie (jd met PThU) 
- Master Bioinformatics and Systems Biology (jd met UvA) 
- Master Business in Society (jd met UvA) 
- Master Chemistry (jd met UvA) 
- Master Computer Science (jd met UvA) 
- Master Computational Science (jd met UvA) 
- Master Entrepreneurship (jd met UvA) 
- Master Physics and Astronomy (jd met UvA) 

 
ANDERSOORTIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN MET DE UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM  
 
- Bachelor Archeologie 
- Bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
- Bachelor Informatie, multimedia en management  
- Bachelor Natuur- en sterrenkunde 
- Bachelor Oudheidwetenschappen 
- Bachelor Scheikunde 
- Bachelor Tandheelkunde 
- Bachelor Mathematics 
- Master Archaeology  
- Master Archaeology (research) 
- Master Artificial intelligence 
- Master Chemistry 
- Master Drugs Discovery and Safety 
- Master Classic and Ancient Civilizations  
- Master Classic and Ancient Civilizations (research) 
- Master Computer Science 
- Master Ecology 
- Master Erfgoedstudies: Curating Art and Cultures (voorheen Museumconservator) 
- Master Information Sciences 
- Master Biomedical Technology and Physics 
- Master Physics 
- Master Science Business and Innovation 
- Master Stochastic and Financial Mathematics 
- Master Tandheelkunde2 
- Premaster Physics 
- Premaster Chemistry 

                                                             
2 De bachelor en master Tandheelkunde worden door de VU en de UVA samen aangeboden waarbij de 
UVA studenten in het SIS van de VU worden ingeschreven om administratieve redenen. 
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BIJLAGE 5.  SELECTION CRITERIA B LIBERAL ARTS AND SCIENCES, B PHILOSOPHY, 

POLITICS AND ECONOMICS AND B LAW IN SOCIETY   
 
BACHELOR LIBERAL ARTS AND SCIENCES  
Students are in principle eligible for admission to the programme on the basis of a secondary school 
diploma (Dutch vwo or equivalent, including the International Baccalaureate).  
Actual admission will depend on the student’s:  
1. Academic excellence: students must demonstrate their ability to meet the academic demands 

of the programme3 
2. Level of proficiency in English (You are an English native speaker who has been educated in 

English (from, for example, UK, Ireland, USA, Canada, Australia or New Zealand and educated in 
one of these countries).  
a. Your diploma that qualifies you to enter higher education was completely taught in English 

(please note this does not include the European Baccalaureate or French OIB (British or 
American version) and 

b. You have a recent TOEFL score (internet-based) of 100 or higher or 
c. You have a recent IELTS score of at least 7.0 overall (with at least 7 in each of the four 

components) or 
d. You have a Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) at grade A or 
e. You have a Cambridge Certificate for Proficiency in English (CPE) at grade C or higher.  

3. Vwo mathematics A or B or equivalent (IB: math SL or HL).  
4. Motivation and ambition to study an intensive and broad programme;  
5. Commitment to contribute to AUC’s international student and campus life.  
 
A student’s grade point average (GPA) will be used as an indicator of his/her academic excellence, 
and will be taken into consideration alongside the student’s interests and motivation as expressed 
in their CV and submitted statement of purpose. Motivated students who feel that their academic 
ability is not accurately reflected in their GPA will be encouraged to address this point in their 
application.  
 
BACHELOR PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS  
1. The primary admission criteria consist of the formal admission requirements as established in 

the law: the possession of a Dutch VWO diploma or equivalent thereof with Mathematics at A 
or B level (or other examination results which prove that the student has achieved this level), 
with an average secondary school GPA of at least 75 % of the highest possible mark.  
Admission to the PPE programme will be selective. Students with the following grade point 
average will be eligible for selection: Dutch vwo: ≥ 7.0 or equivalent. 

 Other selection criteria are academic potential, merit, diversity and motivation.   
2. The minimum English language proficiency requirements are: 

a. IELTS (academic) 7.0 (with at least 6.5 for each of the four components) or 
b. TOEFL iBT 100 (minimum 22 for each component) or 
c. TOEFL paper-based test: 600 or 
d. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE):  grade A or B or 
e. Cambridge Certificate for Proficiency in English (CPE) Grade C or higher. 
Students should meet these standards no more than two (2) years before the start of the 
programme at the VU. 

 

                                                             
3 Average secondary school GPA of ≥ 3.0 (≥7.5 in the Dutch system, ≥ 5 for IB (or 34 points), ≥ 10 for 
Abitur) 
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Exceptions to the English Language Proficiency requirement are made to those applicants who have 
completed their secondary education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia.                         
 
  
BACHELOR PROGRAMME LAW IN SOCIETY  
1. The primary admission criteria consist of the formal admission requirements as established in 

the law: A diploma Dutch vwo diploma or equivalent thereof with English and Mathematics at A 
or B or C level (or other examinations results which prove that the student has achieved this 
level) and 

2. Admission to the programme will be selective and limited to students completely registered in 
Studielink en VU-net before 1 May 2021.   
The selection criteria are academic potential, merit, diversity and motivation. 

3. The minimum English language proficiency requirements are: 
a. (academic) IELTS: ≥ 6.5 (with at least 7.0 for reading)  
b. TOEFL paper-based test: ≥ 580  
c. TOEFL ITP (VU Amsterdam) ≥ 580 (with at least 64 for reading)  
d. TOEFL PBT ≥ 92 (with at least 24 for reading)  
e. TOEFL iBT ≥ 92 (with at least 24 for reading)  
f. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): grades A, B or C  
g. C2 Proficiency (formerly: CPE): grades A, B or C 4.  

4. Exemption is granted from the examination in English referred to in paragraph 4 to 
candidates, who, no longer than two years before the start of the programme, have met 
the requirements of the VU test in English language proficiency TOEFL iBT, with at least the 
scores specified in paragraph 3, or: 
a. Have a vwo-grade of 7.0 or higher in English (end-of-the-year VWO-5 or final exam 

VWO-6); 
b. Hold an International Baccalaureate diploma including English Standard Level (A) or 

English Higher Level (A or B); 
c. Hold a European Baccalaureate diploma including English as 1st or 2nd language; 
d. Have obtained a diploma for secondary education in Australia, Canada (other than 

Quebec), New Zealand, the United States of America, the United Kingdom or Ireland; 
e. Are a native speaker. 
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BIJLAGE 6.  VOORZIENINGEN INTERNATIONAL OFFICE 
 

1. Studenten die geen Nederlands staatsburger zijn, die zich aanmelden voor een Engelstalige 
opleiding en toelating zoeken op basis van een niet-Nederlandse vooropleiding kunnen gebruik 
maken van diensten van het International Office (in het bijzonder visumbemiddeling en 
huisvesting), mits zij zich aanmelden voor 1 april.  

2. Studenten met een vooropleiding behaald in het buitenland, betalen een niet restitueerbare 
application fee van € 100 bij aanmelding. 

3. Indien de studenten genoemd in artikel 1 ook in aanmerking wensen te komen voor een beurs 
(www.vu.nl/scholarships) dienen zij zich voor 1 februari voor de opleiding en beurs aan te 
melden. 

  
BIJLAGE 7.  FEBRUARI INSTROOM 
 
De volgende opleidingen hebben een tweede instroommoment per 1 februari 2022: 
- Master Accounting en Control (deeltijd) 
- Master Chemistry (jd) 
- Master Computer Science (jd) 
- Master Drug Discovery and Safety  
- Master Fiscaal recht 
- Leraar VHO in de Bètawetenschappen 
- Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 
- Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen  
- Master Mathematics   
- Master Rechtsgeleerdheid  
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BIJLAGE 8  RICHTLIJN STUDIEKEUZECHECK 
 
Richtlijn VU-Studiekeuzecheck 
 
De VU-Studiekeuzecheck bestaat uit een universitaire regeling (voorliggend) en een facultaire 
regeling, die is te vinden op de websites van de faculteiten. 
 
REGELING VU-STUDIEKEUZECHECK   
 
Definitie 
a. Kandidaat: belangstellende die zich voor de eerste keer wenst in te schrijven voor het eerste 

studiejaar van een bacheloropleiding aan de VU.  
b. VU-Studiekeuzecheck: geheel van studiekeuzeactiviteiten die de VU aanbiedt 
 

1. Studiekeuzeadvies 
a. VU-Studiekeuzecheck bestaat uit a. een digitale vragenlijst, en b. een opleiding 

specifieke activiteit.  
b. Een kandidaat meldt zich vanaf 1 oktober voorafgaand aan het collegejaar tot 1 

september van het daaropvolgende jaar via Studielink aan.  
c. Na zijn aanmelding in Studielink wordt de kandidaat doorgeleid naar de digitale 

matchingsvragenlijst.  
d. Het invullen van de vragenlijst leidt tot een automatisch gegenereerd advies en wordt 

direct na het invullen aan de kandidaat verstrekt door middel van een elektronisch 
bericht. 

e. Deze regeling is niet van toepassing op de kandidaat:  
- Die zich heeft aangemeld voor een numerus fixus opleiding of een opleiding met 

selectie 
- Die zich na 1 mei aanmeldt, als hij aantoont dat hij voor een andere opleiding een 

negatief bindend studieadvies (BSA) heeft gekregen na 1 mei van hetzelfde 
kalenderjaar. 

2. Aanmelding voor 1 mei 
a. De kandidaat die zich uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld, heeft recht op toelating tot 

de opleiding van zijn keuze, nadat hij de digitale vragenlijst heeft ingevuld.  
b. In afwijking van het eerste lid kan het bestuur van de faculteit, waartoe de opleiding 

van de keuze van de kandidaat hoort, naast het invullen van de matchingsvragenlijst 
ook deelname aan de opleiding specifieke studiekeuzeactiviteit verplicht stellen. Het 
recht op toelating tot de opleiding wordt dan verleend na het afronden van de 
opleiding specifieke studiekeuzeactiviteit. 

c. Het bestuur van de faculteit, waartoe de opleiding van de keuze van de kandidaat 
hoort, nodigt de kandidaat uit voor het deelnemen aan de opleiding specifieke 
studiekeuzeactiviteit. 

3. Aanmelding na 1 mei 
a. Indien de kandidaat, anders dan bedoeld in artikel 2 lid 5 sub 2, zich voor het eerst in 

het hoger onderwijs aanmeldt na 1 mei bepaalt de faculteit of de kandidaat 
toelatingsrecht verkrijgt voor de betreffende opleiding.  

4. De opleiding specifieke studiekeuzeactiviteit 
a. De opleiding biedt in ieder geval eenmaal per studiejaar een activiteit aan.  
b. De studiekeuzeactiviteit geeft de kandidaat inzicht in de eisen die de opleiding stelt.   
c. Elke faculteit richt een webpagina in waar de datum van de matchingsactiviteit staat 

vermeld, alsmede een nadere toelichting op de activiteit. 
d. 4.Indien deelname aan de studiekeuzeactiviteit verplicht is gesteld, dan kan het 

faculteitsbestuur een datum vaststellen waarop aan de verplichting dient te zijn 
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voldaan. Deze datum wordt vermeld op de website van de opleiding.  
5. Verzoek afwijken van studiekeuzeactiviteit 

Een student die door overmacht niet kan deelnemen aan de studiekeuzeactiviteit kan een 
onderbouwd verzoek indienen bij de betreffende opleiding om zijn geschiktheid voor de 
opleiding op een andere wijze te bepalen.  

6. De kandidaat kan tegen een weigering hem in te schrijven binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.   

 


