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Contracten en prijzen Master Begeleidingskunde 2018-2019 

Algemeen 
De Master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam kan zowel in Rotterdam (HR) als in Nijmegen (HAN) worden gevolgd. 
Op beide locaties ben je student van de Hogeschool Rotterdam. Vanaf september 2018 wordt vanaf jaar 1 de structuur van het 
curriculum van de masteropleiding aangepast, de inhoud blijft hetzelfde. Belangstellenden die voldoen aan de instroomeisen voor 
fase 2 of fase 3 kunnen instromen in de lopende opleidingscohorten. 
 
Korting bij betaling gehele masteropleiding in 1 keer 
Masterstudenten (of werkgevers) die de kosten voor de gehele masteropleiding (2,5 jaar) bij de start van de opleiding in het najaar 
van 2018 in 1 factuur voldoen, ontvangen € 200,- korting op de totale opleidingsprijs (€ 25.610,- in plaats van € 25.810,-)  
 
Gespreid betalen mogelijk 
Bij betaling van de opleidingskosten door de student of diens werkgever per jaar of fase is het mogelijk om gespreid te betalen 
(maximaal 4 termijnen per opleidingsjaar). Afspraken worden bij de start van het opleidingstraject vastgelegd in een 
betalingsregeling. 
 
Lerarenbeurs en facturering  
Masterstudenten die van een Lerarenbeurs gebruik maken, schrijven zich in voor de gehele master Begeleidingskunde met als 
startdatum september 2018.  Op verzoek kunnen masterstudenten met een Lerarenbeurs gebruik maken van de mogelijkheid om de 
opleidingskosten voor de gehele masteropleiding gespreid te betalen in de volgende tranches: 
 o Jaar 1:   € 9.925,00 
 o Jaar 2:   € 8.885,00 
 o Afstudeerfase:  € 7.000,00 
Bijzonderheid:  Omdat het bedrag niet in 1 keer wordt voldaan bestaat geen recht op korting van € 200,-. De betalingsafspraak voor 
het volledige opleidingsgeld dient daarbij te worden nagekomen, ongeacht eventuele studievertraging. Restitutie is niet mogelijk, 
vertragen binnen de duur van de opleiding wel.  
   
Reguliere studieduur 
• De student heeft recht op het doen van een toets en 1 herkansing (zie ook het onderwijs- en examenreglement). De reguliere 

studieduur bij het volgen van een hele opleiding, een studiejaar of de leergang supervisie en coaching is gelijk aan de nominale 
studieduur + een uitlooptermijn van 50%;  Modules (< studiejaar) hebben alleen een nominale studieduur.  

• Bij uitloop van de studie na de reguliere studieduur, wordt in overleg met de coördinator een nieuw contract afgesproken op 
basis van het aantal begeleidings- en beoordelingsuren, dat naar het oordeel van de coördinator nodig is voor succesvolle 
afronding van het onderwijs, met een minimum van 4 uur. Het uurtarief dat hiervoor wordt berekend bedraagt € 100,-- . Voor 
het afsluiten van het contract gelden tevens eenmalige inschrijf- en administratiekosten van € 100,-. 

 
Tijdelijke onderbreking 
De studie tijdelijk onderbreken is na overleg met de opleiding mogelijk. De betalingsverplichting die door de student is aangegaan bij 
de aanmelding voor het opleidingstraject blijft bestaan. Aan het op een later moment opnieuw instromen kunnen extra kosten 
verbonden zijn. 
 
Uitval tijdens studieduur 
• Bij studie-uitval in een bepaald jaar dient het volledige bedrag van dat jaar of deze fase te worden betaald. Mochten er al 

opleidingsgelden zijn voldaan voor de daarop volgende jaren / fases, dan worden deze gerestitueerd. 
• Deelnemers die zich alleen voor een module hebben ingeschreven, dienen het volledige lesgeld van de module te betalen. 
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Prijsbeleid Master Begeleidingskunde nieuw curriculum per september 2018 
 

Master Begeleidingskunde 
Curriculum m.i.v. startjaar 
2018 - 2019 

Prijs1  
2018-2019 

ECT’s Looptijd 
opleidingstraject 

Boeken 
(circa)  

Looptijd 
nominaal 

Contract 
uitloop 

Master volledig traject (2,5 
jaar) 

€ 25.610,- 66  September 2018 
– maart 2021 

€ 1.250,- 30 mnd 
 

zie 
hieronder 

1e jaar2 € 9.925,-  25 September 2018 
– juli 2019  

€ 450,- 12 mnd 
 

6 mnd 

2e jaar € 10.885,- 26 September 2019 
– juli 2020 

€ 500,- 12 mnd 
 

6 mnd 

Afstudeerfase  €  5.000,- 15 September 2020 
– maart 2021 

€ 200,- 6 mnd 4 mnd 

Deeltrajecten 
Leergang Supervisie en 
Coaching (= jaar 1 + module 
Begeleidingskundig 
handelen Team uit jaar 2) 3 

€ 12.225,- 30 September 2018 
t/m februari 2020 

€ 500,- 16 mnd 8 mnd 

Masterclass Teamcoaching   € 2.300,- 5 Najaar 2018 € 50,- 4 mnd  
 

Prijzen MBK lopende opleidingscohorten per september 2018  

Master Begeleidingskunde 
Curriculum startjaar 2017- 
2018 

Prijs4  
2017-
2018 

ECT’s Looptijd 
opleidingstraject 

Boeken 
(circa)  

Looptijd 
nominaal 

Contract 
uitloop 

Fase 1 5  € 9.925,-  26 September 2017 
– juli 2018 

€ 450, 12 mnd 6 mnd 

Fase 2 € 5.075,- 12 September 2018 
t/m februari 2019 

€ 300,-  6 mnd  3 mnd 

Fase 3 € 9.810,- 28 Maart 2019 – 
maart 2020 

€ 500,- 12 mnd  6 mnd 

Deeltrajecten 
Leergang Supervisie en 
Coaching 

Prijs fase 
1 + 2 

38 September 2017 
t/m februari 2019 

€ 750,-   

Masterclass Teamcoaching   € 2.300,- 5 Najaar 2018 € 50,- 4 mnd  
 

 

                                                            
1 De genoemde prijzen zijn conform prijspeil 2018. De prijzen zijn exclusief boeken. De student heeft recht op het doen van een toets en 1 
herkansing. Kosten voor extra toetsmomenten en extra begeleiding zijn voor eigen rekening. Koffie, thee en een broodmaaltijd zijn inbegrepen. 
2 Dit traject kan ook apart worden afgenomen en draagt bij aan de registratie tot supervisor bij de LVSC. De volledige voorwaarden voor registratie 
vindt u op de website van de LVSC.  
3 Het leergangcertificaat  Supervisie en Coaching draagt bij aan registratie tot supervisor en coach bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en 
Coaching (LVSC). De volledige voorwaarden voor registratie vindt u op de website van de LVSC. 
4 De genoemde prijzen zijn conform prijspeil 2017. De prijzen zijn exclusief boeken. De student heeft recht op het doen van een toets en 1 
herkansing. Kosten voor extra toetsmomenten en extra begeleiding zijn voor eigen rekening. Koffie, thee en een broodmaaltijd zijn inbegrepen. 
5 Inschrijven niet meer mogelijk, traject is al gestart. 


