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Regeling Inschrijving en Collegegeld  

 
Inschrijvingsplicht 

01 Ieder die gebruik wil maken van voorzieningen ten behoeve van initieel onderwijs, of examens wil 
afleggen van opleidingen in de zin van de wet, heeft een inschrijvingsplicht (art. 7.32 WHW) 'als 

student' (voltijd, deeltijd of duaal) of 'als extraneus'. 

 
Application fee 

02 Voor aankomende studenten met een buitenlandse vooropleiding is het betalen van een application 
fee van € 100 onderdeel van het verzoek tot inschrijving, voor zowel een bachelor als master.  

 
Studiekeuzeactiviteiten 

03 Een betrokkene die zich vóór 1 mei voor een bacheloropleiding aanmeldt kan deelnemen aan 

studiekeuzeactiviteiten, deze bestaan in ieder geval uit het invullen van een online vragenlijst.  
In het geval dat opleidingen deelname aan de studiekeuzeactiviteiten verplicht stellen, geldt dat als 

niet aan deelname voldaan is, niet tot inschrijving voor die opleiding gekomen kan worden. 
Opleidingen met verplichte deelname aan studiekeuzeactiviteiten stellen daartoe een reglement op. 

Opleidingen met een numerus fixus bieden geen studiekeuzecheck aan. 

 
Toelating tot de bacheloropleidingen en –tentamens 

04 De specifieke toelatingseisen (vooropleiding, nadere vooropleidingseisen) voor de bacheloropleiding 
staan vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement van de betreffende opleiding per categorie 

diploma:.  
 

VWO diploma en nadere vooropleidingseisen  
Toegang tot het onderwijs van de bacheloropleidingen kan verkregen worden met een VWO 
diploma met (afhankelijk van de specifieke opleiding) nadere vooropleidingseisen ten aanzien van 

profiel en vakken. Voor een overzicht zie de Appendix. 
 

HBO-vooropleiding 
Voor toelating van HBO-P studenten tot een bacheloropleiding geldt het volgende: 
-in het geval je een VWO diploma bezit dien je aan de nadere vooropleidingseisen zoals vermeld in 

het Onderwijs-en Examenreglement te voldoen 
-in het geval je in het bezit bent van een HAVO/MBO diploma dien je voor de nadere 

vooropleidingseisen zoals vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement de deficiënties t.o.v. het 

VWO niveau weg te werken. Eventuele deficiënties moeten uiterlijk 31 augustus zijn weggewerkt 
indien met een opleiding wordt gestart per 1 september. 
 
Niet-Nederlands of internationaal diploma 
Voor internationale diploma’s bepaalt het CvB of dit diploma gelijkwaardig is aan het gevraagde VWO-
diploma en profiel. Voorts kunnen er nadere eisen ten aanzien van de beheersing van Nederlands of 

Engels worden gesteld.  

 
De toelatingscommissie van de bacheloropleiding beoordeelt in alle niet-standaardgevallen het 

diploma op de aanwezigheid van een toereikend inhoudelijk niveau en toereikend  taalniveau. 
 
Numerus fixus 

Een aantal bacheloropleidingen aan de TU Delft heeft een numerus fixus. Voor toelating dient men 

allereerst altijd aan de toelatingseisen, zoals vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement, te 

voldoen. Daarnaast gelden  de procedure en de eisen van de Regeling Selectie en Plaatsing TU Delft 
en het  Reglement Selectiecriteria en –procedure van de opleiding. 

 
Toelating tot de masteropleidingen en –examens 

05 De specifieke toelatingseisen voor de masteropleiding staan vermeld in het Onderwijs- en 

Examenreglement van de betreffende opleiding per categorie diploma:.  
 

Bezitters van een diploma van een Nederlandse hoger onderwijsinstelling: 
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-relevant bachelordiploma van de TU Delft 

-relevant bachelordiploma van een andere Nederlandse WO instelling 
-relevant bachelordiploma van een Nederlandse HBO instelling in combinatie met een afgerond 

schakelprogramma.  
 

Bezitters van een diploma van een niet-Nederlandse of internationale hoger 

onderwijsinstelling: 
-relevant bachelordiploma 

-minimum bachelor CGPA, vereisten zijn per land gespecificeerd 
(https://www.tudelft.nl/en/education/admission-and-application/msc-international/1-admission-

requirements/#c41762). Als het land niet in het overzicht voorkomt is het minimum CGPA 75% 
-goede scores op de relevante vakken 

-goede beheersing van het Engels (zie voor eisen: website) 

Daarnaast dienen de kandidaten een CV en een motivatiebrief in te dienen. 
 

De toelatingscommissie van de masteropleiding beoordeelt in alle niet-standaardgevallen het diploma 
op de aanwezigheid van een toereikend inhoudelijk niveau en toereikend  taalniveau. 

 

Het is mogelijk dat bij enkele masteropleidingen vanwege (tijdelijke) capaciteitsproblemen de 
instroom van internationale MSc studenten beperkt wordt. 

 
06 Toelating tot het schakelprogramma 

Voor toelating tot het schakelprogramma zijn Wiskunde B en Engels op VWO niveau vereist. De 
opleiding kan nadere toelatingseisen stellen. 

Indien de student geen Wiskunde B en Engels op VWO niveau heeft gedaan, dienen voor toelating tot 

het schakelprogramma toetsen Wiskunde B (of Wiskunde T ) en Engels behaald te zijn. Voor 
schakelprogramma’s die 1 september starten moeten de toetsen voor 1 september behaald zijn. Voor 

schakelprogramma’s die per 1 februari starten moeten de toetsen voor 1 december behaald zijn. Zie 
voor de meer informatie over de eisen https://www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/msc-

nederlands-diploma/1-toelatingseisen/#c41394  

Een student kan maximaal twee jaar in het schakelprogramma ingeschreven staan. 

 
Collegegeld bachelor-en master opleidingen studiejaar 2021/2022 

07 De collegegelden (op jaarbasis) voor het studiejaar 2021/2022 zijn als volgt: 

- wettelijk collegegeld voor voltijdstudenten:  € 1.084,00 
- halvering wettelijk collegegeld eerstejaars HO1 € 542,00 

- instellingscollegegeld I voor voltijdstudenten: € 1.084,00 

- instellingscollegegeld II voor BSc voltijdstudenten: € 13.416,00 
- instellingscollegegeld II voor MSc voltijdstudenten:  € 17.666,00 

  
-   tarief voor schakelprogramma’s: € 18,06 per EC 

- tarief voor educatieve module € 542,00 
 

- examengeld extraneï EER-studenten: € 6.000,00 

-  
- extraneï non-EU/EFTA, BSc: € 13.416,00 

- extraneï non-EU/EFTA, MSc: € 17.666,00 
 

Het verschuldigde bedrag dient in zijn geheel voorafgaand aan de inschrijving te zijn voldaan. Een 

machtiging aan de TU Delft vooraf, al dan niet tot gespreide inning, wordt hiermee gelijkgesteld. 
 

 
Wettelijk collegegeld en instellingstarief I (artikel 7.45 WHW) 
Dit tarief geldt voor de volgende categorieën studenten: 

                                                 
1 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars 

https://www.tudelft.nl/en/education/admission-and-application/msc-international/1-admission-requirements/#c41762
https://www.tudelft.nl/en/education/admission-and-application/msc-international/1-admission-requirements/#c41762
https://www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/msc-nederlands-diploma/1-toelatingseisen/#c41394
https://www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/msc-nederlands-diploma/1-toelatingseisen/#c41394
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars
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1) met de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU/EFTA land2 , of de Surinaamse 

nationaliteit 
 - die blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52, voor een 

inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft behaald of voor een 
inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad hebben behaald 

- Voor studenten met de onder 1) genoemde nationaliteit die al eerder een bachelor of mastergraad 

behaald hebben, hanteert de TU Delft in studiejaar 2020-2021 het Instellingstarief I dat gelijk is aan 
het wettelijk collegegeld.  

2) studenten die een lerarenopleiding volgen en niet eerder een lerarengraad behaald hebben betalen 
het wettelijke collegegeld. 

3) Wanneer een student niet een nationaliteit bezit genoemd onder 1), dan is het afhankelijk van het 
Nederlandse type verblijfsvergunning of hij in aanmerking komt voor wettelijke collegegeld.  

 Heeft de student een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III, IV, of V  of een 

Nederlandse verblijfsvergunning EU/EER of familielid EU/EER dan komt hij in aanmerking voor 

het wettelijk collegegeld. 

 Heeft de student een Nederlandse verblijfsvergunning type I, dan is het afhankelijk van het 
‘verblijfsdoel’ of de student in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld. De instelling 

zal in dat geval de fysieke verblijfsvergunning met daarop het verblijfsdoel en aanvullende 
stukken controleren. 

4)Houders van een Vreemdelingen identiteitsbewijs (uitgegeven door de IND) komen in aanmerking 

voor Instellingscollegegeld I. 
 

 Collegegeld instellingstarief II    
Dit tarief geldt voor: 

Studenten van buiten de EU/EFTA landen.  
 

Overgangstarief bachelor 
 Non EU/EFTA studenten die zich hebben ingeschreven in of tussen de academische jaren 

2016/2017 en 2018/2019 en aansluitend ingeschreven stonden voor dezelfde BSc opleiding 
betalen voor inschrijving in studiejaar 2020/2021 bij een bacheloropleiding €10.800,00. Deze 

overgangsregeling loopt af per 31-08-2022.   

 Non EU/EFTA studenten die zijn gestart met het voorbereidende jaar Nederlands in 2018-2019 
betalen in 2020-2021 voor een bacheloropleiding €10.800,00. Deze overgangsregeling loopt af per 

31-08-2022. 

Overgangstarief master 
 Non EU/EFTA studenten die zich hebben ingeschreven in of tussen de academische jaren 

2016/2017 en 2018/2019 en aansluitend ingeschreven stonden voor dezelfde MSc opleiding 

betalen voor inschrijving in studiejaar 2020/2021 bij een masteropleiding €16.199,00. Deze 
overgangsregeling loopt af per 31-08-2021. 

 Non-EU/EFTA studenten die hun TU Delft bachelor hebben behaald in 2018-2019 en per 

september 2019 aan een MSc opleiding begonnen betalen €16.199,00 in 2020-2021. Deze 
overgangsregeling loopt af per 31-08-2021. 

 

Tijdelijke verlaging collegegeld non EU/EFTA in 2021 i.v.m. maatregelen COVID-19 virus: 
Non EU/EFTA Bsc of Msc studenten die afstuderen in maanden september, oktober of november 

2021, krijgen achteraf gerestitueerd het verschil tussen drie maanden het verschuldigde  
instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld. 

Het betreft studenten waarvan wordt aangenomen dat zij hun bachelor- of masterdiploma vóór 1 

september 2021 behaald zouden hebben, maar waarvan het geplande afstuderen is vertraagd door de 
beperkende (overheids)maatregelen samenhangend met de COVID-19 crisis.  
 

                                                 
2 De landen die tot de EU behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië en Zweden. Voor gevolgen Brexit zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-en-hoger-onderwijs-en-onderzoek 

De landen die tot de EFTA behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland 
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Wanneer een student zich inschrijft voor een tweede opleiding dan valt hij voor deze tweede opleiding 

niet onder het overgangstarief, en dient het verschil bijbetaald te worden. 
 

Non-EU/EFTA studenten met Profileringsfondstoekenning 
Non-EU/EFTA studenten met Profileringsfondstoekenning krijgen bij een vervolginschrijving een 

tegemoetkoming ter hoogte van het verschil tussen het betaalde instellingstarief en het wettelijke 

tarief. 
 

Exchange studenten 
Exchange studenten zijn studenten die deelnemen aan een Erasmusprogramma of studenten van een 

universiteit die een bilaterale overeenkomst met de TU Delft heeft. Zij volgen niet een gehele bachelor 
of masteropleiding maar een deel van de opleiding. Studenten moeten aan toelatingsvoorwaarden 

voldoen. Zij zijn vrijgesteld van de betaling van collegegeld. Inschrijving als exchange student kan niet 
leiden tot een diploma. 

Contracttoehoorder 
Als men geen student of extraneus is in de zin van art. 7.32, eerste lid, van de WHW kan men als 

contracttoehoorder worden ingeschreven. De hoogte van het collegegeld wordt bepaald aan de hand 

van een in een overeenkomst vastgestelde totaal aantal studiepunten van de vakken waarvoor men is 
toegelaten. 

 
Vergoeding schakelopleidingen 
Studenten die een schakelprogramma volgen, zowel EU als non-EU, betalen per programma een 

vergoeding die berekend wordt aan de hand van het aantal studiepunten van het schakelprogramma. 
Zij betalen het proportionele deel van het wettelijke tarief.  
 
Vergoeding educatieve module 
Deelnemers aan de educatieve module betalen een vergoeding die is vastgesteld op de helft van het 
wettelijk tarief. De vergoeding dient volledig bij aanvang te worden betaald. 

 

Inschrijving in de loop van het studiejaar  
08 Inschrijving voor een opleiding is in beginsel alleen mogelijk voor een geheel studiejaar, d.w.z. per 

1 september. Inschrijving op een later tijdstip kan uitsluitend per 1 februari en is alleen mogelijk op 
grond van een beargumenteerd verzoek via  late-enrolment@tudelft.nl en met toestemming van de 

faculteit.  

Interne doorstroom van bachelor naar master en zijinstroom in de master van een andere 
Nederlandse universiteit is gedurende het gehele studiejaar toegestaan. Enkele masteropleidingen 

bieden voor buitenlandse studenten een tweede instroommoment bij aanvang van het tweede 
semester aan. 

 

Inschrijvingsprocedure 
09 De procedure voor de inschrijving dient afgerond te zijn vóór de gewenste ingangsdatum van de 

inschrijving, d.w.z. voor 1 september resp. 1 februari, en bij interne doorstroom van bachelor naar 
master vóór de eerste van de maand waarvoor inschrijving gevraagd wordt 

 Studenten met een niet-Nederlandse of  internationale vooropleiding dienen hun complete verzoek tot 
inschrijving voor 1 april in. Het verzoek is compleet als alle gevraagde documenten geüpload zijn.  

 Studenten met een studievisum kunnen zich bij onvoldoende studievoortgang in het kader van het 

Modern Migratiebeleid niet inschrijven voor een andere opleiding aan de TU Delft. 
 

Tarief bij inschrijving in de loop van het studiejaar 
10 Indien de inschrijving is toegestaan in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het resterende 

gedeelte van het studiejaar. Bij een inschrijving in de loop van het studiejaar wordt voor een 

voltijdstudent die recht heeft op betaling van het wettelijk collegegeldtarief, het collegegeld per 
maand dat de student zich later inschrijft, met 1/12e verminderd (art. 7.48 lid 2 WHW).  

Ook voor voltijdstudenten op wie het instellingstarief van toepassing is en voor deeltijdstudenten 
wordt bij een inschrijving in de loop van het studiejaar het tarief per maand dat de student zich later 

inschrijft, met 1/12e verminderd. Voor extraneï geldt deze regeling niet.  

mailto:late-enrolment@tudelft.nl
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Beëindiging van de inschrijving 
11 De inschrijving kan na een verzoek in Studielink worden beëindigd met ingang van de maand die volgt 

op die van het verzoek. (art. 7.42 lid 1 WHW).  
Op verzoek van de student verstrekt de TU Delft een 'Bewijs Betaald Collegegeld'  op grond waarvan - 

met eventuele bijbetaling tot het voor die opleiding elders vereiste collegegeld - elders een 

inschrijving kan worden aangegaan. 
 

 
Wijze van betaling 

12 Betaling van collegegeld kan geschieden via de digitale machtiging, met de keuze van incasso: via 
machtiging van de TU Delft in één keer of in (max.) twaalf termijnen betalen, dan wel via overmaking 

in één keer van het verschuldigde college- of examengeld naar de universiteit. 

Wanneer een student met een buitenlandse vooropleiding gebruik wil maken van services (aanvraag 
verblijfsvergunning en/of huisvesting) dient het volledige collegegeld en het bedrag voor living vóór 1 

juli naar de TU Delft te zijn overgemaakt. 
Het examengeld, de vergoeding bij de schakelopleidingen en de vergoeding voor de educatieve 

module dienen vóór aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan. 

 
Ook bij een tussentijdse inschrijving kan het collegegeld gespreid worden betaald.  

 
Deelname aan de gespreide betaling kost € 24,-, ook als de inschrijving na 1 september wordt 

gerealiseerd. Deze incassokosten worden tegelijk met de eerste inningstermijn afgeschreven. 
 

Studenten die zich aanmelden voor deelname aan de gespreide betaling en die, nadat de eerste 

termijn is afgeschreven, het resterende bedrag alsnog in één keer voldoen, blijven de incassokosten 
verschuldigd. 

 
Indien derden het collegegeld betalen dient de student hier middels Studielink of het formulier 

betaling door derden (te vinden op www.csa.tudelft.nl) toestemming voor te geven. Dit is alleen van 

toepassing op studenten die in aanmerking komen voor het wettelijk tarief. 
 

Regeling bij het niet kunnen innen van het collegegeld via een machtiging. 
Wanneer de incasso van het verschuldigde collegegeld niet mogelijk is, wordt bij de incasso voor de 

daaropvolgende maand die van de vorige maand toegevoegd. Wanneer het dan verschuldigde 

collegegeld die maand niet kan worden geïncasseerd, volgt blokkade van de toegang tot het 
universiteitsnetwerk. Een daaropvolgende stap is de inschakeling van een incassobureau/ 

deurwaarder, waarbij ook incassokosten en wettelijke rente in rekening zal worden gebracht. Indien 
betaling desondanks uitblijft, volgt uitschrijving als student aan de TU Delft. De student ontvangt, 

voordat dit gebeurt, twee keer een aanmaning. 
  

Bij een herinschrijving in hetzelfde studiejaar als ook voor het opvolgende studiejaar, dient de student 

zelf zorg te dragen voor de betaling van het collegegeld middels een bankoverschrijving dan wel 
pinbetaling. De student is uitgesloten van gespreide betaling.  

 
 

Hoogte collegegeld bij tweede inschrijving gelijktijdig met inschrijving voor eerste 

opleiding 
13 Voor voltijdstudenten die onder het wettelijk collegegeldtarief vallen geldt dat, bij inschrijving voor 

een tweede opleiding, bijbetaald dient te worden voor zover het tarief voor de tweede opleiding het 
tarief voor de eerste opleiding te boven gaat (art. 7.48 lid 1 WHW).  

 
Voor voltijdstudenten die niet onder het wettelijk collegegeldtarief vallen, voor deeltijdstudenten en 

voor extraneï geldt dat, bij inschrijving voor een tweede opleiding, bijbetaald dient te worden voor 

zover - per maand bekeken - het tarief voor de tweede opleiding het tarief voor de eerste opleiding te 
boven gaat. Dit geldt tevens voor schakelstudenten die eveneens een masterinschrijving hebben, bijv. 

voor een andere masteropleiding waarvoor de student rechtstreeks toegelaten kan worden. 
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In alle gevallen van eerste inschrijving elders in het hoger onderwijs en van tweede inschrijving aan 

de TU Delft is het in totaal aan de TU Delft verschuldigde bedrag aan college- en/of examengeld de 
optelsom van de bedragen die de student voor alle maanden van zijn/haar inschrijving verschuldigd is. 

Daarbij wordt per maand steeds het bedrag van de 'duurste' inschrijving in de optelling meegenomen. 
Per maand wordt op dit laatste bedrag in mindering gebracht wat de student voor een inschrijving in 

de desbetreffende maand elders in het hoger onderwijs aan college- en/of examengeld heeft voldaan.  

 
In alle gevallen van eerste inschrijving elders in het hoger onderwijs en van tweede inschrijving aan 

de TU Delft dient de student, naast het verzoek tot inschrijving via Studielink een originele verklaring 
(Bewijs Betaald Collegegeld) in te leveren waaruit blijkt welk bedrag aan examen- of collegegeld is 

betaald, en wat de daarmee corresponderende periode van inschrijving is. 
 

Wenst de student de eerste opleiding te beëindigen dan wel heeft hij/zij deze reeds beëindigd, dan 

dient uit genoemde verklaring te blijken welk bedrag aan college- en/of examengeld is betaald na 
restitutie. De student wordt dan voor de tweede opleiding ingeschreven per de eerste van de maand 

waarin hij/zij - voor zover noodzakelijk - het aanvullende examen- of collegegeld heeft betaald en ook 
aan de voor het overige vereiste verplichtingen heeft voldaan.  

Dit geldt evenzeer voor voltijdstudenten die onder een instellingstarief vallen.  

 
Inschrijving bijvakstudenten 

14 'Bijvakstudenten' zijn studenten die elders in het hoger onderwijs 'als student' zijn ingeschreven voor 
het volgen van een opleiding en die met toestemming van de desbetreffende examencommissie in het 

examenprogramma één of enkele vakken opnemen dat/die niet aan de eigen instelling wordt/worden 
verzorgd. Bijvakstudenten op wie niet (meer) het wettelijk tarief van toepassing is, kunnen zich 

gedurende de periode dat zij elders in het hoger onderwijs ingeschreven zijn, zonder bijbetaling 'als 

student' of 'als extraneus' aan de TU Delft inschrijven, onder voorwaarde dat zij een Bewijs Betaald 
Collegegeld (BBC) en een gewaarmerkte verklaring van de desbetreffende examencommissie 

overleggen waaruit blijkt welke vakken niet aan de eigen instelling worden verzorgd. Inschrijving als 
bijvakstudent kan niet tot een diploma leiden. 

 

Onrechtmatig gebruik van de onderwijs- en/of examenvoorzieningen 
15 Degene die zonder ingeschreven te zijn, gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen, is 

wegens onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen per maand een schadevergoeding verschuldigd 
ter grootte van het bedrag dat hij/zij aan collegegeld in die periode verschuldigd zou zijn geweest plus 

€ 100,-. Het aantal maanden waarover deze schadevergoeding verschuldigd is, is gelijk aan de 

periode vanaf de eerste maand waarin door de TU onrechtmatig gebruik van de onderwijs- en/of 
examenvoorzieningen is geregistreerd, tot aan de maand waarin betrokkene correct is ingeschreven, 

of - als dat eerder is - tot het einde van het desbetreffende studiejaar. In geval van praktische 
oefeningen, projecten en andere onderwijsonderdelen zonder deelname waaraan geen eindcijfer voor 

een examenonderdeel kan worden verkregen, geldt dat voor de bepaling van de periode waarover de 
schadevergoeding wordt berekend, wordt gerekend vanaf de meest recente daarvoor in aanmerking 

komende maand waarin de deelname aan dat onderdeel aangevangen moet zijn, wil op de 

geregistreerde datum een eindcijfer verkregen kunnen worden.  
  

In het geval van een inschrijving later dan 1 september (of 1 februari) vindt inschrijving plaats per de 
eerste van de maand waarin het verzoek tot inschrijving wordt gedaan, mits aan de toelatingseisen is 

voldaan. Op de eerdere maanden is de schadevergoeding van toepassing. Inschrijving met 

terugwerkende kracht over de maandgrens heen is niet mogelijk. Resultaten van tentamen en andere 
examenonderdelen, behaald in de periode waarin de student niet ingeschreven was, blijven geldig. 

Eerst na het voldoen van de schadevergoeding worden de resultaten gepubliceerd en het (P-, B- of 
D/M-) getuigschrift verstrekt. 

Bij een verzoek tot inschrijving gedaan in de maand oktober vindt inschrijving plaats per 1 november 
vanwege wettelijke gronden. 

 

 
Kosten duplicaat-CampusCard 

16 Een duplicaat-CampusCard kost  € 7,00, voor zover de noodzaak om een duplicaat aan te maken niet 
aan de TU Delft is te wijten.  
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Beëindiging van de inschrijving en restitutie van collegegeld  
17 De wettelijke regels m.b.t. uitschrijving en restitutie voor 'als student' ingeschrevenen, die voor een 

voltijdse opleiding het wettelijk tarief betalen zijn gelijkelijk van toepassing voor 'als student' 
ingeschrevenen die voor een voltijdse inschrijving een instellingstarief verschuldigd zijn en voor 

studenten die 'als deeltijdstudent' zijn ingeschreven. Over de uitschrijving worden de student en de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) steeds geïnformeerd.  
In de volgende gevallen kan dan sprake zijn van uitschrijving en restitutie:  

 
a. Op verzoek 

Op verzoek van de student via Studielink wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de maand 
volgend op die waarin het verzoek is gedaan.  

Voor studenten met een verblijfsvergunning op grond van studie geldt dat zij de Student 

Administration (Admission and Mobility) moeten informeren wanneer zij in Studielink het verzoek tot 
uitschrijving hebben gedaan. 

 
b. Na aanmaning niet voldoen van collegegeld 

Indien een student na aanmaning niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van collegegeld of 

examengeld, kan de inschrijving worden beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op die 
waarin de aanmaning is gedaan. 

 
c. Bindend studieadvies 

Na een negatief bindend studieadvies (BSA) wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de 
maand volgend op die waarin het bindend studieadvies is gegeven en is geen herinschrijving voor 

dezelfde opleiding meer mogelijk. Dit is nader geregeld in de Wijze van uitvoering bindend 

studieadvies (zie Bijlage 15 van het Studentenstatuut en de TU-website). 
 

d. Inschrijfduur schakelprogramma 
Een student kan niet langer dan twee jaar ingeschreven zijn in een schakelprogramma. Alleen bij 

zwaarwegende bijzondere omstandigheden kan de examencommissie van de betreffende opleiding 

verzoeken de inschrijving met één jaar te verlengen. 
 

e. Ernstige fraude 
Bij ernstige fraude door een student kan op voorstel van de examencommissie de inschrijving worden 

beëindigd met ingang van de maand volgend op die waarin de fraude is geconstateerd. De procedure 

bij de examencommissie is per faculteit nader geregeld de Regels en richtlijnen van de 
examencommissie. 

 
f. Ernstige overlast 

Bij herhaaldelijke ernstige overlast door een student kan de inschrijving worden beëindigd met ingang 
van de maand volgend op die waarin de ernstige overlast is vastgesteld. Dit is nader geregeld in de 

Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers Technische 

Universiteit Delft. 
 

g. Bij overlijden 
Beëindiging van de inschrijving vindt plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

die waarin betrokkene is overleden.  

 
Uitschrijven bij onvoldoende studievoortgang voor studenten met een studievisum 

Bij onvoldoende studievoortgang in het kader van het Modern Migratiebeleid dient de internationale 
student met een verblijfsvergunning wegens studie zich per 1 september van het volgende studiejaar 

niet meer in te schrijven.  
 

Restitutie 
Om voor restitutie in aanmerking te komen, dient de student zich via Studielink uit te schrijven. Bij 
overlijden vindt de restitutie automatisch plaats.  

Er wordt gerestitueerd wat de student vanaf het tijdstip van beëindiging van de inschrijving over de 
resterende maanden had moeten betalen, als hij/zij de inschrijving niet had beëindigd.  
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Juli en augustus gelden als maanden waarover collegegeld moet worden betaald. Bij uitschrijving met 

ingang van juli of augustus vindt geen restitutie plaats en is bij gespreide betaling collegegeld over de 
maanden juli en augustus verschuldigd.  

Tijdelijke restitutie collegegeld non EU/EFTA juli en augustus 2021 i.v.m. maatregelen COVID-19 
virus: 
Non EU/EFTA Bsc of Msc studenten die langer studeren dan nominaal en die afstuderen in maanden 

juni of juli 2021, krijgen achteraf gerestitueerd het verschil tussen twee maanden (afstuderen in juni, 
uitschrijven per 1 juli) of een maand (afstuderen in juli, uitschrijven per 1 augustus) het verschuldigde 

instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld. 
Het betreft studenten waarvan wordt aangenomen dat zij hun bachelor- of masterdiploma vóór 1 juni 

2021 behaald zouden hebben, maar waarvan het geplande afstuderen is vertraagd door de 
beperkende (overheids)maatregelen samenhangend met de COVID-19 crisis.  
 

Er wordt uitsluitend gerestitueerd op de rekening die gebruikt is voor de betaling van het collegegeld. 
Examengeld, de vergoeding schakelopleidingen en de vergoeding voor de educatieve module worden 

niet gerestitueerd. 
 

Procedurele regels bij uitschrijving en restitutie 

18 M.b.t. uitschrijving en restitutie zijn de volgende voorwaarden en regels van procedurele aard van 
toepassing: 

a. In het geval van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) zal de TU Delft de ontvangende instelling 
informeren over de gewijzigde inschrijving en het betaalde collegegeld. 

b. De terugbetaling binnen zes weken na de indiening en beoordeling van het daartoe strekkende 
verzoek van de belanghebbende. 

 

Hardheidsclausule 
19 Het College van Bestuur heeft de bevoegdheid om, indien de toepassing van de artikelen 1 t/m 14 van 

de Regeling Inschrijving en Collegegeld zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, van deze 
artikelen af te wijken, doch uitsluitend indien en voor zover dwingend recht zich daar niet tegen 

verzet. 
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Appendix: Tabel Nadere vooropleidingseisen bacheloropleidingen 
 
 VWO N&T VWO N&G VWO E&M VWO C&M 

Bouwkunde 
rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Civiele Techniek 
rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Electrical 
Engineering 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Industrieel 

Ontwerpen 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Klinische 

Technologie 
met biologie 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

met wiskunde B, 

natuurkunde, 

scheikunde en 

biologie 

met wiskunde B, 

natuurkunde, 

scheikunde en 

biologie 

Life Science & 

Technology 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

met wiskunde B, 

natuurkunde en 

scheikunde 

met wiskunde B, 

natuurkunde en 

scheikunde 

Luchtvaart-en 

Ruimtevaarttechniek 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Maritieme Techniek 
rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Molecular Science & 

Technology 

rechtstreekse  

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

met wiskunde B, 

natuurkunde en 

scheikunde 

met wiskunde B, 

natuurkunde en 

scheikunde 

Nanobiologie met biologie 
met wiskunde B en 

natuurkunde  

met wiskunde B, 

natuurkunde, 

scheikunde en 

biologie 

met wiskunde B, 

natuurkunde, 

scheikunde en 

biologie 

Technische 

Aardwetenschappen 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde en 

scheikunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde en 

scheikunde  

Technische 

Bestuurskunde 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Technische 

Informatica 

rechtstreekse 

toelating 
met wiskunde B  met wiskunde B  met wiskunde B 

Technische 

Natuurkunde 

rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

Technische 

Wiskunde 

rechtstreekse 

toelating 
met wiskunde B  met wiskunde B met wiskunde B 

Werktuigbouwkunde 
rechtstreekse 

toelating 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde 

met wiskunde B en 

natuurkunde  

 

 


