
 

 
Betaalwijzer collegegeld 2021/2022 
Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en 
de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een 
korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022.  

 
Hieronder staan de data van incasso en een aantal standaard termijnbedragen vermeldt. Deze 
data gelden ook als je hebt gekozen om het collegegeld in één keer te betalen. Bij betaling in 
termijnen wordt er bij de eerste termijn € 24 aan incassokosten geïncasseerd. 
De kortingen vanwege de coronamaatregelen zijn hieronder al verwerkt. De weergegeven 
bedragen zijn daardoor de werkelijk te incasseren collegegeldbedragen. 

 
Let op: De collegegeld-vordering ontstaat pas nadat je volledig ingeschreven bent. Als je 
inschrijving niet tijdig is geregeld kan er géén incasso plaats vinden. 
 

 

 
WETTELIJK COLLEGEGELD 

 
HALVERING COLLEGEGELD                               

Datum van 
de incasso's 

Collegegeld 
voltijd/duaal 
€ 1.084,-- 

Collegegeld  
deeltijd 
€ 921,-- 

 
Datum van 
de incasso's 

Collegegeld 
voltijd 
€ 542,-- 

Collegegeld  
deeltijd 
€  461,-- 

24-9-2021 € 144,48 € 126,36  24-9-2021 € 84,24 € 75,24 
25-10-2021 € 120,44 € 102,33  25-10-2021 € 60,22 € 51,22 
25-11-2021 € 120,44 € 102,33  25-11-2021 € 60,22 € 51,22 
24-12-2021 € 120,44 € 102,33  24-12-2021 € 60,22 € 51,22 
25-1-2022 € 120,44 € 102,33  25-1-2022 € 60,22 € 51,22 
25-2-2022 € 120,44 € 102,33  25-2-2022 € 60,22 € 51,22 
25-3-2022 € 120,44 € 102,33  25-3-2022 € 60,22 € 51,22 
25-4-2022 € 120,44 € 102,33  25-4-2022 € 60,22 € 51,22 
25-5-2022 € 120,44 € 102,33  25-5-2022 € 60,22 € 51,22 

 
 

 INSTELLINGSCOLLEGEGELD                                

Datum van 
de incasso's 

Collegegeld 
voltijd/duaal 
€ 7.212,-- 

Collegegeld  
deeltijd 
€ 4.416,-- 

Collegegeld 
HBO-Rechten 
voltijd 
€ 7.066,-- 

Collegegeld 
Associate Degrees 
Academie (AdA) 
Voltijd 
€ 6.829,-- 

24-9-2021 € 825,36 € 514,64 € 809,12 € 782,76    
25-10-2021 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-11-2021 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
24-12-2021 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-1-2022 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-2-2022 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-3-2022 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-4-2022 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 
25-5-2022 € 801,33 € 490,67 € 785,11 € 758,78 



 
Halvering collegegeld 
 
De halvering geldt voor studenten die in collegejaar 2021-2022 voor het eerst aan een 
opleiding beginnen. Dit kan een Associate degree zijn of een voltijd-, deeltijd- of duale 
bacheloropleiding. Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben recht op 2 jaar 
verlaging van het collegegeld. 
 
Halvering is niet van toepassing op studenten die al eerder studeerden in het hoger onderwijs. 
Ook masterstudenten en studenten die het hogere instellingscollegegeld betalen, zijn 
uitgesloten. 
 
Zorg op deze data voor voldoende saldo op je rekening. 

 
Op het moment dat een termijn niet geïncasseerd kan worden, word je eenmalig in de 
gelegenheid gesteld om dit verzuim te herstellen. Voor het vervolg van deze procedure 
verwijzen wij je naar hoofdstuk 3 van de inschrijvingsvoorwaarden. 
 
In verband met de invoering van de Euro Incasso (SEPA) dienen de incassobatches 
door Avans Hogeschool 2 werkdagen vóór de datum van incasso aan de bank te 
worden aangeboden. Er kan in deze periode helaas geen rekening worden gehouden 
met eventuele betalingen en/of financiële wijzigingen tussentijds ontstaan door je 
in- of uitschrijving. 

 
Heb je nog vragen?  
Neem gerust contact op met de Studenten Informatie Balie via servicepunt.avans.nl of bel 
naar: 088-5257550. 
 

https://studentinfo.avans.nl/publicaties/studentenadministratie/regeling-inschrijvingsvoorwaarden-avans-hogeschool
http://servicepunt.avans.nl/

