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Reglement tarieven college- en examengeld 

Stichting HZ University of Applied Sciences

Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences 

Gelet op de artikelen 7.44, 7.45  en 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek; 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 21 tot en met 26 van het reglement (beëindiging) 
inschrijving studenten en extranei HZ; 

Stelt het hierna volgende reglement tarieven collegegeld- en examengeld HZ vast. 
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Reglement tarieven college- en examengeld HZ 
 

Stichting Hogeschool Zeeland 
 
Artikel 1. definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. HZ: de stichting HZ; 
2. het college van bestuur: het college van bestuur van de HZ; 
3. wettelijk collegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 WHW; 
4. instellingscollegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.46 WHW; 
5. examengeld: examengeld als bedoeld in artikel 7.44 WHW; 
 
artikel 2. vaststelling tarieven  
2.1 Het college van bestuur stelt jaarlijks voor 1 december voorafgaande aan het daarop 

volgende studiejaar de hoogte van het examengeld en het instellingscollegegeld vast.  
2.2 Het college van bestuur kan per opleiding of per groep van opleidingen of per groep op 

groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen.  
2.3 Het college van bestuur stelt jaarlijks voor 1 december voorafgaande aan het daarop 

volgende studiejaar vast welk deel van het wettelijk collegegeld een student als 
bedoeld in artikel 7.45, eerste lid WHW, die is ingeschreven voor een duale of 
deeltijdse opleiding, verschuldigd is. 1 

 
artikel 3. beleid 
3.1 Het college van bestuur stelt ter zake van instellingscollegegeld en de eventuele 

differentiatie daarvan alsmede ter zake van examengeld beleid vast.  
3.2  Het is bij de vaststelling van gedifferentieerd instellingscollegegeld niet toegestaan 

onderscheid te maken naar nationaliteit, tenzij sprake is van objectieve 
rechtvaardigingsgronden. 

 
artikel 4. vastlegging en openbaarmaking 
4.1  Het college van bestuur legt de in artikel 2 genoemde besluiten en het in artikel 3.1 

vastgestelde beleid schriftelijk vast. Deze besluiten en dit beleid worden tijdig 
gepubliceerd op de website van de HZ. 

 
artikel 5. slotbepalingen 
5.1 Dit reglement treedt in werking op  8 juli 2011. 
5.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 
5.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement tarieven college- en 

examengeld HZ”. 

                                                 
1 Het in rekening te brengen collegegeld ligt tussen het bedrag, bepaald in art. 2.2, tweede lid van het 
uitvoeringsbesluit WHW 2008 ( 2011: € 950,00) en het wettelijk collegegeld. Het hiervoor genoemde bedrag wordt 
conform art. 2.2, derde lid uitvoeringsbesluit WHW 2008, jaarlijks voor 1 november van elk jaar bij ministerieel 
besluit aangepast aan de CBS-consumentenprijsindex. 
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Vlissingen, 7 juli 2011 
 
 
 
 
 
Drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter college van bestuur 
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