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OVP Kosten en Betalingsvoorwaarden 2018 -2019 
 
 

Het collegegeld 
 

 
Voor het oriëntatiejaar (jaar 1) bedraagt het collegegeld € 1.300,-. Een studie-etmaal 
(volpension) is hierin begrepen. 
 
Voor het tweede studiejaar bedraagt het collegegeld € 1.200,-.  
 
Voor de eerste helft van het derde studiejaar (de colleges die tot en met januari 2019 
worden aangeboden) bedraagt het collegegeld € 600,-. 
 
Voor de tweede helft van het derde studiejaar (de stagebegeleiding en de 
scriptiebegeleiding) bedraagt het collegegeld € 600,-  
Let op: Bij de stage is supervisie verplicht. De extra kosten voor 10 supervisiebijeenkomsten 
bedragen circa € 1.000,- excl. BTW. Dit wordt door de supervisor separaat in rekening 
gebracht. 
 
Studenten die ten laatste in studiejaar 2017-2018 in het oriëntatiejaar zijn gestart krijgen 
maximaal vijf jaar vanaf hun start de tijd om aan de toetsopdrachten van de eerste drie jaar 
te voldoen. 
Studenten die met ingang van 1 september 2018 in het oriëntatiejaar starten krijgen 
maximaal 3,5 jaar vanaf hun start de tijd om aan de toetsopdrachten van de eerste drie jaar 
te voldoen (zeer bijzondere situaties daargelaten).  
 
Wanneer aan het einde van een studiejaar nog niet alle toetsopdrachten van dat studiejaar 
zijn ingeleverd, hoeft de student zich niet opnieuw in te schrijven voor het desbetreffende 
studiejaar.  
 
Studenten die jaar 1 hebben gevolgd mogen alleen doorstromen naar jaar 2 als tenminste 
die vakken zijn afgerond die een vervolg krijgen in jaar 2. Hetzelfde geldt voor de overgang 
naar jaar 3. 
 
Als een student de colleges van een studiejaar opnieuw wil volgen dient deze zich daar 
opnieuw voor in te schrijven en het desbetreffende collegegeld te betalen.  
 
 
Voor het seminarie bedraagt het collegegeld € 1.200,-. Dit is inclusief het studie-etmaal 
(volpension). 
Studenten die elders een theologische vooropleiding hebben gedaan kunnen door het 
rectoraat verplicht worden één of meerdere vakken/modules uit de eerste drie jaar van het 
curriculum van het OVP te volgen alvorens tot het seminarie te worden toegelaten. Zie voor 
tarieven van losse vakken hieronder. 
 
Voor het volgen van losse vakken (‘modules’) bedraagt het collegegeld € 40,- per dagdeel. 
De kosten per vak zijn dus afhankelijk van het aantal dagdelen onderwijs waar het te volgen 
vak uit bestaat. 
 
Let op: In alle bovengenoemde bedragen zijn de kosten van studieboeken etc. niet 
begrepen! 
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Betaling in termijnen en restitutie bij beëindiging 

 
Betalingen kunnen in termijnen gedaan worden. Bij tussentijdse beëindiging van de studie 
kan er sprake zijn van recht op teruggave van collegegeld. Daarbij gelden de volgende 
termijnen: 
 
 
Studenten Oriëntatiejaar (jaar 1) 
Betaling in termijnen 
Bij inschrijving moet ten minste 20% van het totale jaartarief zijn betaald. 
Voor 1 oktober moet ten minste 30% van het totale jaartarief zijn betaald. 
Voor 1 januari moet ten minste 60% van het totale jaartarief zijn betaald. 
Voor 1 april moet 100% van het totale jaartarief zijn betaald. 
 
Restitutie bij annulering inschrijving / beëindiging studie 
Annulering van inschrijving voor 15 augustus: student is 10% van het totale jaartarief 
verschuldigd (de helft van de betaling bij inschrijving). 
Annulering / beëindiging voor 1 oktober: student is 20% van het totale jaartarief verschuldigd. 
Beëindiging voor 1 januari: student is 20% (inschrijftermijn) + 20% van het totale jaartarief 
verschuldigd. 
Beëindiging voor 1 april: student is 20% (inschrijftermijn) + 20% + 30% van het totale 
jaartarief verschuldigd. 
Beëindiging na 1 april: student is 100% van het totale jaartarief verschuldigd. 
 
 
Studenten jaar 2 
Betalingstermijnen 
Voor de eerste lesdag moet ten minste 10% van het totale jaartarief zijn betaald. 
Voor 1 oktober moet ten minste 30% van het totale jaartarief zijn betaald. 
Voor 1 januari moet ten minste 60% van het totale jaartarief zijn betaald: 
Voor 1 april moet 100% van het totale jaartarief zijn betaald. 
 
Restitutie bij beëindiging 
Beëindiging voor 1 oktober: student is 10% (inschrijftermijn) van het totale jaartarief 
verschuldigd. 
Beëindiging voor 1 januari: student is 10% (inschrijftermijn) + 30% van het totale jaartarief 
verschuldigd. 
Beëindiging voor 1 april: student is 10% (inschrijftermijn) + 30% + 30% van het totale 
jaartarief verschuldigd. 
Beëindiging na 1 april: student is 100% van het totale jaartarief verschuldigd. 
 
 
Studenten jaar 3 
Omdat studenten in jaar 3 de mogelijkheid wordt geboden om halverwege het studiejaar een 
overstap naar Hogeschool Windesheim te maken, wordt in eerste instantie alleen het eerste 
halfjaar in rekening gebracht.  
Betalingstermijnen 
Voor de eerste lesdag moet ten minste 10% van het halfjaartarief zijn betaald. 
Voor 1 oktober moet ten minste 55% van halfjaartarief zijn betaald. 
Voor 15 november moet 100% van het halfjaartarief zijn betaald. 
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Restitutie bij beëindiging 
Beëindiging voor 1 oktober: 10% (inschrijftermijn) van het halfjaartarief verschuldigd. 
Beëindiging voor 15 november: 10% (inschrijftermijn) + 45% van het halfjaartarief 
verschuldigd. 
Beëindiging na 15 november: student is 100% van het halfjaartarief verschuldigd. 
 
Studenten die het volledige derde jaar aan het OVP volgen, kunnen ook het bijbehorende 
tweede deel van het collegegeld in termijnen betalen. Zie voor de termijnen van betaling 
respectievelijk restitutie de informatie hierboven bij jaar 2. 
 
 
Toehoorders jaar 3 
Betalingstermijnen 
Voor de eerste lesdag moet 10% van het tarief zijn betaald. 
Voor 1 oktober moet ten minste 55% van tarief zijn betaald. 
Voor 15 november moet 100% van het tarief zijn betaald. 
 
Restitutie bij beëindiging 
Beëindiging voor 1 oktober: 10% (inschrijftermijn) van het totale jaartarief verschuldigd. 
Beëindiging voor 15 november: 10% (inschrijftermijn) + 45% van het totale jaartarief 
verschuldigd. 
Beëindiging na 15 november: student is 100% van het totale jaartarief verschuldigd. 
 
 
Losse vakken/ modulair studenten 
Betalingstermijnen 
Bij inschrijving moet ten minste 10% van het totaalbedrag zijn betaald. 
Halverwege het aantal te volgen lessen moet ten minste 70% van het totaalbedrag te zijn 
betaald. 
 
Restitutie bij annulering/beëindiging (per module): 
Bij annulering/beëindiging langer dan 4 weken voor de afgesproken datum/data: 10 % van 
het totaal per module verschuldigd. 
Bij annulering/beëindiging korter dan 4 weken maar langer dan 1 week voor de afgesproken 
datum/data: 50% van het totaal per module verschuldigd. 
Bij annulering/beëindiging korter dan 1 week voor de afgesproken datum/data: 100 % van 
het totaal per module verschuldigd. 
 
 
Seminarie 
Betalingstermijn seminarie 
Bij inschrijving moet ten minste 20% van het totaalbedrag zijn betaald. 
Voor 15 februari moet ten minste 55% van het totaalbedrag zijn betaald. 
Voor 1 april moet 100% van het totaalbedrag zijn betaald. 
 
Restitutie bij annulering/beëindiging 
Annulering/beëindiging voor 1 februari: student is 20% (inschrijftermijn) van het tarief 
verschuldigd. 
Beëindiging voor 1 april: student is 20% (inschrijftermijn) + 45% van het tarief verschuldigd. 
Beëindiging na 1 april: student is 100% van het tarief verschuldigd. 
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Betalingen dienen gedaan te worden op rekeningnummer NL 90 INGB 0008415090 ten 
name van Stichting Opleidingsinstituut OVP. 
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