
Tarievenlijst 01-01-2016 tot en met 31-12-2016 

1 

 

 

Versie: 20160222 

Algemeen  euro 

Intakekosten (bij inschrijving in mindering te brengen op de 

deelnameprijs) 

100,- 

(Herkansings)kosten schriftelijk toets of schriftelijke opdracht 250,- 

(Herkansingskosten)mondelinge examen 275,- 

Inzage schriftelijke toets 50,- 

Herbeoordeling schriftelijke toets of schriftelijke opdracht 75,- 

Vrijstellingsverzoek per module 100,- 

Vrijstellingsverzoek op basis van Evc-certificaat 250,- 

Annuleringskosten 10% van het lesgeld tot 2 maanden voor de 

startdatum en administratiekosten 50,- 

10% lesgeld en 50,- 

administratiekosten 

Annuleringskosten 25% van het lesgeld en 50,- 

administratiekosten van 2 maanden tot een maand voor start 

studiejaar  

25% lesgeld en 50,- 

administratiekosten 

Annuleringskosten 50% korter dan een maand voor de startdatum 50% lesgeld 

Annuleringskosten minder dan twee weken voor aanvang Volledige, overeengekomen 

prijs 

Kosten voor betaling in vier termijnen, per termijnbetaling 35,- 

Extra persoonlijke begeleidingsuren (4 uren) 300,- 

Beroepsprocedure commissie van beroep 

(terug te ontvangen bij ontvankelijkheid) 

250,- 

Verklaring behaalde modules op verzoek 50,- 

Verklaring afgifte diploma / getuigschrift  50,- 

Gewaarmerkte kopie van diploma/getuigschrift, per stuk 15,- 

Administratiekosten 50,- 

 

Arrangementskosten euro (ex 6 %BTW) 

SOD-I 300,- 

Management van Informatie, jaar 1 tot en met 3, per studiejaar 375,- 

Management van Informatie, jaar 4 195,- 

 

Mbo-opleidingen  

Deelnamekosten SOD-I 4350,- 

(Herkansing)kosten Proeve van bekwaamheid SOD-I 800,- 

Pakket Nederlands, inclusief leermiddelen, licentie en één toets 215,- 

Pakket Engels, inclusief leermiddelen, licentie en één toets 215,- 

Pakket Rekenen, inclusief leermiddelen, licentie en één toets 195,- 

(Herkansings)kosten toets Engels 200,- 

(Herkansings)kosten toets Nederlands 200,- 

(Herkansings)kosten toets Rekenen 175,- 
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Hbo-opleidingen   

Kosten toelatingsonderzoek 125,- 

Deelnamekosten module, per dagdeel 150,- 

Deelnamekosten bacheloropleiding, per studiejaar 4650,- 

Deelnamekosten Associate degree opleiding 8350,- 

Deelnamekosten kopopleiding 8350,- 

Deelnamekosten bacheloropleiding Management van Informatie 

(4 jaar) 

15950,- 

Extra begeleidingsuren afstuderen bachelor (4 uur) 500,- 

(Herkansing)kosten beoordeling beroepsproduct 250,- 

(Herkansing)kosten beoordeling plan van aanpak 100,- 

(Herkansing)kosten beoordeling eindrapport 250,- 

(Herkansing)kosten beoordeling mondelinge verdediging 250,- 

Afstuderen Associate degree opleiding  

Bestaande uit: kick-off, 4 uur begeleiding en één beoordeling 

van plan van aanpak en van rapport  

850,- 

Afstuderen bacheloropleiding  

Bestaande uit: kick-off, 8 uur begeleiding en één beoordeling 

van plan van aanpak, rapport en mondelinge verdediging 

1975,- 

 


