
Het instellingscollegegeld 2018-2019 is:

Voltijd/ Deelt ijd/ Duaal: Associate degree, Bachelor & 

Master (m.u.v. de opleidingen die hieronder staan):

€ 8.165,00*

Associate degree Engineering:

€ 3.650,00

Associate degree Maintenance & Mechanics:

€ 3.650,00

Bachelor opleidingen Rotterdam Business School:

€ 9.245,00

Master opleidingen Willem de Kooning Academie:

€ 10.325,00

Master Logistics Management

€ 11.295,00

Master opleidingen Inst ituut voor Gezondheidszorg:

€ 7.830,00

* Overgangsregeling Werktuigbouwkunde cohort 

2016-2017 € 3.650,00.

* Overgangsregeling gezondheidszorg/onderwijs cohort 

2016-2017 met einddatum 31-8-2021 € 2.060,00.

(zie 2, 3, 4 en 5)

Let op: Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Aan de informatie en tarieven in de 

collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

(zie 7)

Welke nat ionaliteit 

heb je? 

EER
(zie 1)

Niet-EER
(zie 1)

Heb je de Surinaamse of 

Zwitserse nat ionaliteit?

Heb je een verblijfs-

vergunning regulier 

onbepaalde tijd (type I I) of  

een verblijfsvergunning 

asiel bepaalde of 

onbepaalde tijd (type I II of 

IV)?

Heb je een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:

- alleenstaande minderjarige vreemdeling

- verblijf ter adoptie of als pleegkind 

- wedertoelating 

- verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit  Nederland kan vertrekken 

- op grond van ministerieel besluit 

- de vervolging van mensenhandel (B9) 

- 'speciale regeling 2007' (het generaal pardon) 

- verblijf als vreemdeling in wiens verblijf wegens bijzondere, schrijnende omstandigheden wordt berust

- tijdsverloop in asielprocedure

- voortgezet verblijf  als gevolg van één van de bovenstaande beperkingen 

- verblijf in verband met gezinsvorming (waaronder verblijf bij partner of echtgenoot) of  gezinsuitbreiding   

  (zie toelichting)

- verblijf op grond van art. 8 EVRM

   (zie 6)

Voor welk type opleiding schrijf je je in?
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Het wettelijke collegegeld 2018-2019 is:

Voltijd/ Duaal: Associate degree, Bachelor & Master:

€ 2.060,00

Deelt ijd: Associate degree, Bachelor & Master:

(m.u.v. Deelt ijd Master IGO)

€ 1.700,00

Deelt ijd: Master Inst ituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO):

€ 2.060,00
(zie 2, 4, en 5)

Uitzondering: Na het behalen van je diploma mag je een tweede studie, die je 
parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden tegen het wettelijk 

collegegeld. 
Let op: Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie 

en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

(zie 7)

Ben je 

vluchteling 

met een UAF-

status?

Het instellingscollegegeld 2018-2019 is:

Voltijd/ Deelt ijd/ Duaal: Associate degree, Bachelor & Master (m.u.v. de opleidingen die hieronder staan):

€ 8.165,00*

Associate degree Engineering:

€ 3.650,00

Associate degree Maintenance & Mechanics:

€ 3.650,00

Bachelor opleidingen Rotterdam Business School:

€ 9.245,00

Master opleidingen Willem de Kooning Academie:

€ 10.325,00

Master Logistics Management

€ 11.295,00

Master opleidingen Inst ituut voor Gezondheidszorg:

€ 7.830,00

* Overgangsregeling Werktuigbouwkunde cohort 2016-2017 € 3.650,00.

* Overgangsregeling gezondheidszorg/onderwijs cohort 2016-2017 met einddatum 31-8-2021 € 2.060,00.

(zie 2, 3, 4 en 5)

Let op: Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de 

collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

(zie 7)

Het wettelijke collegegeld 2018-2019 is:

Voltijd/ Duaal: Associate degree, Bachelor & Master:

€ 2.060,00

Deelt ijd: Associate degree, Bachelor & Master:

(m.u.v. Deelt ijd Master IGO)

€ 1.700,00

Deelt ijd: Master Inst ituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO):

€ 2.060,00
(zie 2, 4, en 5)

Uitzondering: Na het behalen van je diploma mag je een tweede 
studie, die je parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden 

tegen het wettelijk collegegeld. 

Let op: Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de 

informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen 

rechten worden ontleend.

(zie 7)

Het wettelijke collegegeld 2018-2019 is:

Voltijd/ Duaal: Associate degree, Bachelor & 

Master:

€ 2.060,00

Deelt ijd: Associate degree, Bachelor & Master:

(m.u.v. Deelt ijd Master IGO)

€ 1.700,00

Deelt ijd: Master Inst ituut voor de Gebouwde 

Omgeving (IGO):

€ 2.060,00
(zie 2, 4, en 5)

Uitzondering: Na het behalen van je diploma mag je 
een tweede studie, die je parallel aan je eerste studie 

begonnen bent, afronden tegen het wettelijk 
collegegeld. 

Let op: Voorbehouden wijzigingen in wet- en 

regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de 

collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden 

ontleend.

(zie 7)

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Heb je ná

1 augustus 1991

een associate 

degree, bachelor of 

master diploma 

behaald binnen 

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs?

Associate degree

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs

(zie 5)

Heb je ná

1 augustus 1991

een associate 

degree, bachelor of 

master diploma 

behaald?

Associate degree 

anders dan

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs

Heb je ná

1 augustus 1991

een bachelor 

diploma behaald 

binnen 

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs?

Bachelor

Gezondheidszorg 

of Onderwijs

(zie 5)

Heb je ná

1 augustus 1991

een bachelor 

diploma behaald?

Bachelor anders 

dan

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs

Heb je ná

1 augustus 1991

een master diploma 

behaald binnen 

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs?

Master

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs

(zie 5)

Heb je ná

1 augustus 1991

een master diploma 

behaald?

Master anders dan

Gezondheidszorg/ 

Onderwijs

(zie 4)

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Nee NeeNeeNee
Nee

Nee

 

Administratie, 
Informatievoorziening en 

Control 



1. EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER):
De volgende landen vallen onder de Europese Economische Ruimte:  België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië,

        Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,  Zweden.

2. WET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:
Een student die niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 7.45, eerste, tweede of zesde lid, is het instellingscollegegeld verschuldigd. Het tarief van het instellingscollegegeld is, conform     

        artikel 7.46 van de WHW, vastgesteld door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam.

3. ROTTERDAM BUSINESS SCHOOL
- International Business-International Business & Management English Stream
- International Business-International Business & Languages English Stream
- International Business-International Business & Supply Chain Management English Stream
- International Business-Trade Management for Asia English Stream

4. OVERZICHT MASTERS PER INSTITUUT:
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO):
- Master Pedagogiek (Urban Education) (Deeltijd)
Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL): 
- Master Leren en Innoveren (Deeltijd)
Willem de Kooning Academie (WdK):
- Master of Arts in Fine Art and Design: Fine Art (Voltijd)
- Master of Arts in Fine Art and Design: Media Design (Voltijd)
- Master Design (Deeltijd)
- Master of Education in Arts (Deeltijd)
- Master Interior Architecture & Retail Design (Voltijd)
- Master Media Design and Communication (Voltijd)
Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO):
- Master Architectuur (Deeltijd)
- Master Stedenbouw (Deeltijd)
Instituut voor Gezondheidszorg (IvG):
- Master Advanced Nursing Practice (Duaal)
- Master Physician Assistant (Duaal)
- Master Physician Assistant (Klinisch Verloskundige) (Duaal)
Rotterdam Business School (RBS):
- Master Logistics Management

5. OVERZICHT OPLEIDINGEN DIE VALLEN ONDER GEZONDHEIDSZORG OF ONDERWIJS:
Overzicht opleidingen gezondheidszorg:
- Associate degree Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (deeltijd)
- Bachelor Ergotherapie (Voltijd)
- Bachelor Fysiotherapie (Voltijd)
- Bachelor Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Deeltijd)
- Bachelor Logopedie (Voltijd)
- Bachelor Management in de zorg (Deeltijd)
- Bachelor Medische Hulpverlening (Voltijd)
- Bachelor Verloskunde (Voltijd)
- Bachelor Verpleegkunde (Duaal/Voltijd/Deeltijd)
- Master Advanced Nurcing Practice (Duaal)
- Master Physician Assistant (Klinisch Verloskundige) (Duaal)
Overzicht opleidingen onderwijs:
- Bachelor Lerarenopleiding Aardrijkskunde / Algemene Economie / Basisonderwijs / Bedrijfseconomie / Beeldende Kunst en Vormgeving / Biologie / Duits / Engels / Frans / Geschiedenis
Maatschappijleer / Natuurkunde / Nederlands / Technische Beroepsonderwijs / Wiskunde - (Voltijd/Deeltijd)
- Associate degree Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Deeltijd)
- Associate degree Technische Beroepsonderwijs (Deeltijd)
- Master leren en Innoveren (Deeltijd)

6.     CRITERIA VERBLIJFSVERGUNNING IN VERBAND MET GEZINSVORMING (WAARONDER VERBLIJF BIJ PARTNER OF ECHTGENOOT) OF GEZINSUITBREIDING:
De ouder, partner of familielid bij wie verbleven wordt, is houder van een:
- EER of Zwitser paspoort
- Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:

- alleenstaande minderjarige vreemdeling
- verblijf ter adoptie of als pleegkind 
- wedertoelating 
- verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken 
- op grond van ministerieel besluit 
- de vervolging van mensenhandel (B9) 
- verblijf als vreemdeling in wiens verblijf wegens bijzondere, schrijnende omstandigheden wordt berust
- tijdsverloop in asielprocedure
- 'speciale regeling 2007' (het generaal pardon) 
- verblijf in verband met gezinsvorming (waaronder verblijf bij partner) of gezinsuitbreiding
- verblijf op grond van art. 8 EVRM
- voortgezet verblijf als gevolg van één van de bovenstaande beperkingen 
- Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (type II)

7. TWEEDE STUDIE PARALLEL AAN EERSTE
Met ingang van het studiejaar 2014/2015 mag je na het behalen van je eerste diploma een tweede studie, die je parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden tegen het wettelijk collegegeld. 
* Je schrijft je in voor een associate degree opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog niet eerder een graad binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
* Je schrijft je in voor een bachelor opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog niet eerder een graad binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
* Je schrijft je in voor een master binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog niet eerder een graad binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
Let op! Door wijzigingen in wet-regelgeving kunnen deze voorwaarden veranderen.
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