Hoe wordt de hoogte van het
collegegeld bepaald?
Collegegeld en instellingscollegegeld
Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Als u zich hebt
ingeschreven voor een opleiding bij Windesheim, bent u jaarlijks collegegeld verschuldigd. Voor
reguliere studenten geldt dat zij in de meeste gevallen het wettelijk vastgestelde collegegeld betalen.
Voor het studiejaar 2017-2018 is dat € 2.006,-. In sommige gevallen geldt echter een ander tarief, het
instellingscollegegeld.
Wanneer betaalt u instellingscollegegeld?
U betaalt instellingscollegegeld wanneer u een tweede bachelor- of masteropleiding volgt of uit een
niet-EER land komt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld kan variëren per opleiding of
per groep studenten en mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.
Hoogte instellingscollegegeld Windesheim
Het College van Bestuur van Windesheim stelt jaarlijks de hoogte van het instellingscollegegeld vast.
Voor studenten die volgens de wet instellingscollegegeld moeten betalen, ontvangt Windesheim
geen rijksbijdrage. Uitgangspunt voor de hoogte van het instellingscollegegeld is derhalve het
wettelijk collegegeld verhoogd met de rijksbijdrage die de hogeschool in dit geval niet ontvangt. Om
de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te houden, streeft Windesheim naar zo laag mogelijke
tarieven. Voor de meeste voltijdse opleidingen bedraagt het instellingscollegegeld € 6.500,-. Voor
deeltijdse en duale opleidingen € 6.500,-. Voor enkele opleidingen gelden afwijkende tarieven.
Benieuwd welk bedrag voor u van toepassing is? Maak dan gebruik van onze collegeldmeter.
Examengeld
Het is ook mogelijk om u in te schrijven als extraneus. U volgt dan geen lessen en krijgt geen
begeleiding, maar legt alleen tentamens en examens af en betaalt daarom alleen examengeld. Om u
in te schrijven als extraneus, moet u wel voldoen aan de vooropleidingseisen van de opleiding. De
hoogte van het examengeld voor het studiejaar 2017-2018 is € 1.100,-.
Voor vragen over het examengeld en het instellingscollegegeld kunt u terecht bij de
Studentenadministratie.
Reguliere instellingscollegegelden
De reguliere instellingscollegegelden van Windesheim zijn voor 2017-2018 vastgesteld op:
Voltijdse opleidingen € 6.500,- per collegejaar
Deeltijdse en duale opleidingen € 6.500,- per collegejaar
Ten opzichte van de voltijdse opleidingen is het instellingscollegegeld voor deeltijdse en duale
opleidingen lager doordat deeltijdse en duale studenten in de regel iets minder gebruik maken van
de onderwijsfaciliteiten.
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Afwijkende instellingscollegegelden
In afwijking op de reguliere bedragen zijn voor 2017-2018 door het College van Bestuur de volgende
afwijkende instellingscollegegelden vastgesteld:
Voltijdse en deeltijdse master SEN
Het instellingscollegegeld voor deze opleiding is voor 2017-2018 vastgesteld op 7.296,-. Betreft het
een ononderbroken her-inschrijving dan is het instellingscollegegeld in 2017-2018 € 6.250,-. Het
curriculum van deze opleiding bestaat voor zowel de voltijd- als de deeltijdstudent uit 60
studiepunten (EC). Het voltijdcurriculum omvat 60 EC per jaar en kan in één jaar afgerond worden.
Het deeltijdprogramma is in principe verdeeld over twee studiejaren, hoewel het ook voor de
deeltijdstudent mogelijk is het programma versneld te volgen. Onderwijs vindt plaats in kleine
groepen, wat relatief veel docenturen kost ten opzichte van een reguliere opleiding. Dit is terug te
zien in de hoogte van het instellingscollegegeld.
Deeltijdse master Leren & Innoveren
Het instellingscollegegeld van deze eenjarige master (60 EC) is € 6.250,-. Doordat er geen
afstudeerroutes zijn binnen de master L&I is de hoogte van het instellingscollegegeld voordeliger dan
het reguliere instellingscollegegeld van Windesheim.
Deeltijdse master Leraar Godsdienst 1e graads en afstudeervariant Geestelijk verzorger
Deze tweejarige master met een jaarlijkse studielast van 45 EC kent een instellingscollegegeld van
€ 6.150,- per jaar. Het instellingscollegegeld voor deze master wijkt af van het reguliere
instellingscollegegeld, omdat de opleiding wordt aangeboden in kleine groepsgroottes en zich
kenmerkt door intensieve individuele onderzoeks- en stagebegeleiding, waardoor de personele
kosten hoger zijn dan bij een reguliere opleiding.
2-jarige opleiding bachelor deeltijd Accountancy
De 2-jarige opleiding bachelor deeltijd Accountancy is alleen toegankelijk voor studenten die in het
bezit zijn van een diploma HBO Bedrijfseconomie of het diploma SPD Bedrijfsadministratie. De
opleidingsduur is aanmerkelijk korter dan andere deeltijd bachelor opleidingen op HBO niveau,
omdat de bedrijfseconomische competenties tijden de HBO-BE of SPD-BA opleiding zijn afgerond op
Bachelor eindniveau. Alleen de specifieke Accountancy competenties maken deel uit van het
studieprogramma.
*Als HBO afgestudeerde kunt u er voor kiezen de HBO deeltijdopleiding met een nominale duur van
2 jaar te volgen. Het instellingscollegegeld is in dit geval € 3.900,- per jaar. Het instellingscollegegeld
voor deze opleiding is, omgerekend naar aantal studiepunten, nagenoeg gelijk aan het reguliere
instellingscollegegeld. U kunt de studie eventueel vervolgen door een keuze te maken uit het RA
master programma of de postbachelor opleiding tot AA.
*Als u als HBO BE afgestudeerde op voorhand kiest voor een driejarig traject met als einddoel de titel
Accountant Administratieconsulent en niet per se het HBO AC bachelor diploma hoeft te ontvangen,
dan kunt u het traject als cursus volgen. U bent dan niet afhankelijk van het instellingscollegegeld,
maar betaalt het door Windesheim bepaalde cursusgeld van € 2.900 per jaar. Omdat u niet beschikt
over een HBO-bachelordiploma is het doorstromen naar de master RA niet zonder meer mogelijk.
*Als u beschikt over het SPD diploma Bedrijfsadministratie en u heeft niet eerder een bekostigde
HBO opleiding gevolgd dan betaalt u het wettelijk collegegeld van € 2.006,-.
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