Prijs- en betalingsbeleid 2019-2020 Master Begeleidingskunde 2019-2020
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.
Inschrijven en betalen
Inschrijven voor de Master Begeleidingskunde gaat via Studielink.
De betaling van de opleidingskosten regel je rechtstreeks met de opleiding. De gegevens voor het maken van een factuur voor de
opleidingskosten vul je in bij het “Formulier Betalingsregeling cursusgeld”. Het formulier wordt tijdens de introductie les begin juli
uitgedeeld. Na invulling en ondertekening van deze overeenkomst worden de facturen door het Team-college-cursusgelden van de
Hogeschool Rotterdam verstuurd. Het “Formulier Betalingsregeling cursusgeld” dient vóór 1 september ingeleverd te zijn bij het
secretariaat van de opleiding.
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 2019 in 1 factuur voldoen, ontvangen € 200,- korting op de totale opleidingsprijs (€ 25.610,- in plaats van € 25.810,-)
Gespreid betalen mogelijk
Er zijn verschillende mogelijkheden om het cursusgeld te betalen. Je kunt daarbij kiezen voor betaling ineens of in termijnen.
Afspraken worden bij de start van het opleidingstraject vastgelegd in een betalingsregeling. Betalingsmogelijkheden:
•
Het totaalbedrag van de opleiding ineens
•
Het totaalbedrag voor jaar 1 of jaar 2 + de afstudeerfase ineens
•
Het totaalbedrag per jaar in termijnen:
o
Jaar 1: in maximaal 4 termijnen
o
Jaar 2 + afstudeerfase: in maximaal 4 termijnen
Lerarenbeurs en facturering
Masterstudenten met een lerarenbeurs kunnen het best kiezen om de opleidingskosten voor jaar 1 ineens te betalen en voor jaar 2
+ afstudeerfase gebruik te maken van de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen:
o
Jaar 1:
ineens € 9.925,00
o
Jaar 2 + afstudeerfase:
in 2 termijnen van € 7.942,50 (betaaldata okt. 2019 en sep. 2020)
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 van het betaalde
cursusgeld binnen een opleidingsjaar is niet mogelijk, de studie vertragen kan wel.
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 of het inkopen van extra
begeleidingsuren à 100 per uur of toetsingskansen kunnen extra kosten verbonden zijn (zie ook OER 2019-2020).
Annuleren
Aan het annuleren van de inschrijving voorafgaande aan de start van de opleiding kunnen kosten verbonden zijn.
In de volgende gevallen worden geen annuleringskosten in rekening gebracht:
Wanneer de opleiding constateert dat je niet voldoet aan de toelatingscriteria voor de masteropleiding Begeleidingskunde
Bij een negatief oordeel bij de procedure voor toelating zonder bachelordiploma
Wanneer je kunt aantonen dat de door jou aangevraagde lerarenbeurs voor scholing niet is toegekend;
Wanneer je kunt aantonen dat het door jou aangevraagde Levenlanglerenkrediet niet is toegekend.
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Voor meer informatie: zie het ‘Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële)
masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam’.
Reguliere studieduur
•
De student heeft recht op het doen van een toets en 1 herkansing in het eigen opleidingsjaar (zie ook het onderwijs- en
examenreglement). De reguliere studieduur is gelijk aan een de nominale studieduur + een uitlooptermijn van een half jaar;
•
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 5 uur.
Uitval tijdens studieduur
Bij studie-uitval in een bepaald opleidingsjaar dient het volledige bedrag van dat jaar of de afstudeerfase te worden betaald. Mocht
een student ervoor kiezen om definitief te stoppen met de opleiding en er al opleidingsgelden zijn voldaan voor de daarop volgende
opleidingsjaren, dan kan de student door middel van een brief aan de onderwijsmanager een verzoek indienen om deze te
restitueren.

Certificering

De opleiding Master Begeleidingskunde is erkend door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Na het behalen van
het masterdiploma beschik je over een mastertitel. Afgestudeerden van de Master Begeleidingskunde mogen daarbij de titel MA
(Master of Arts) voeren.
Als je jaar 1 hebt gevolgd, heb je 80 % van het registratietraject al supervisor afgelegd. Om de erkenning als supervisor bij de
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) af te ronden, is het voltooien van een tweede leersupervisiereeks
voldoende. Wie jaar 2 van de masteropleiding volgt, voldoet ook aan deze eis en kan zich registreren in combinatie met het 1e jaar
van de master zowel registreren als erkend supervisor als registercoach bij de LVSC.
Studenten die alleen jaar 1 van de masteropleiding willen volgen, kunnen hun registratie als supervisor afronden door zelf een
tweede leersupervisietraject te doorlopen.
Diploma’s en certificaten worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Prijsbeleid Master Begeleidingskunde per september 2019
Master Begeleidingskunde

Prijspeil 1
September
2019

Master volledig traject (2,5
jaar)

€ 25.810,-

1e jaar 2
2e jaar plus afstudeerfase

ECT’s

Boeken
(circa)

Looptijd
nominaal

Contract
uitloop

66

€ 1.250,-

30 mnd

zie
hieronder

€ 9.925,-

25

€ 500,-

€ 15.885,-

41

€ 750,-

12 mnd

6 mnd

18 mnd

6 mnd

1 De genoemde prijzen zijn conform prijspeil 2019. 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.
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