GEWIJZIGD BESLUIT INSTELLINGSCOLLEGEGELD 2010/2011
1 juni 2010
Het College van Bestuur besluit onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
‐ de Wet Versterking Besturing daadwerkelijk op 1 september 2010 in werking treedt,
en
‐ de in die wet opgenomen wijziging van de artikelen 7.45 en 7.46 WHW op die datum
geëffectueerd is,
de hoogte van het instellingscollegegeld voor EER-studenten, dat wil zeggen
Nederlandse studenten en studenten die daar in artikel 2.2. van de Wet
studiefinanciering 2000 en artikel 7.45 van de WHW aan gelijkgesteld zijn, voor het
studiejaar 2010/2011 als volgt vast te stellen:
a. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een bachelor- of
masteropleiding waarmee zij begonnen terwijl zij waren ingeschreven voor een
andere, inmiddels afgeronde bachelor- resp. masteropleiding geldt het gereduceerd
instellingscollegegeld.
b. Ook voor studenten die in het studiejaar 2009/2010 een bachelor- of masteropleiding
aan de Universiteit Leiden hebben afgerond, geldt t.b.v. een tweede bachelor- resp.
masteropleiding het gereduceerd instellingscollegegeld.
c. Het aantal jaren gedurende welke studenten zich tegen gereduceerd tarief kunnen
inschrijven voor het volgen van een tweede masteropleiding na afronding van de
eerste masteropleiding is ten hoogste gelijk aan de nominale studieduur van de
desbetreffende tweede opleiding.
d. Studenten die in het studiejaar 2009/2010 ingeschreven waren voor een
bacheloropleiding zijn voor een daarop aansluitende, tweede masteropleiding
gedurende de nominale studieduur van de masteropleiding het gereduceerd
instellingscollegegeld verschuldigd, indien zij met deze opleiding beginnen in het
studiejaar volgend op het studiejaar waarin zij het diploma behaald hebben.
e. Voor studenten die aan een andere (HBO-)instelling een bacheloropleiding hebben
afgerond en zich inschrijven aan de Universiteit Leiden voor een zgn. premastertraject ter voorbereiding op een voorgenomen inschrijving voor een
masteropleiding bij de Universiteit Leiden geldt het gereduceerde instellingscollegegeld.
f. Het gereduceerde instellingscollegegeld voor studenten die in het studiejaar 2009/10
het wettelijk collegegeld verschuldigd waren, is gelijk aan het wettelijk collegegeld
en bedraagt in het studiejaar 2010/2011 derhalve € 1.672.
g. Het gereduceerde instellingscollegegeld voor studenten die in het studiejaar 2009/10
het instellingscollegegeld van € 2.220 verschuldigd waren, bedraagt in het studiejaar
2010/11 € 2.300.
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h. Voor alle andere EER-studenten geldt hetzelfde instellingscollegegeld als voor nietEER-studenten. Dat is voor het studiejaar 2010/2011 reeds vastgesteld op 7 april
2009 en bedraagt:
- voor bacheloropleidingen
alfa/gamma
€
5.120
- voor bacheloropleidingen
bèta/medisch €
9.300
- voor masteropleidingen
alfa/gamma
€
14.200
- voor masteropleidingen
bèta/medisch €
17.550
- voor masteropleidingen
biomedisch
€
19.100
i. De bijdrage die verschuldigd is door toehoorders die in het studiejaar 2010/2011
colleges willen volgen, doch geen tentamens en examens afleggen bedraagt € 920.
j. In zeer bijzondere omstandigheden, waarbij uitvoering van dit besluit tot

onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het College van Bestuur van dit
besluit afwijken.
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