Regeling studiebijdrage Remonstrants Seminarium 2022-2024
Het Curatorium van het Remonstrants Seminarium vraagt aan ingeschreven studenten een
vergoeding voor het volgen van onderwijs (inclusief stage) en het ontvangen van begeleiding. In juli
2021 zijn de tarieven vastgesteld voor de cursusjaren vanaf september 2022. Het curatorium vraagt
eenmalig een kwartaalbedrag als inschrijvingsbijdrage. Per 1 september 2023 benadert de
studiebijdrage het niveau van het wettelijk collegegeld.
De regeling is als volgt:
•
•
•
•
•

•
•

Nieuwe studenten betalen eenmalig een bedrag ter hoogte van het kwartaalbedrag als
inschrijfgeld.
Alle studenten die niet al collegegeld verschuldigd zijn op basis van hun inschrijving aan een
Nederlandse universiteit betalen een studiebijdrage per periode als aangegeven.
De bijdrage is verschuldigd in een periode waarin de student is ingeschreven, ongeacht de
vraag of hij of zij wel of geen colleges volgt, stage loopt (of een andere onderwijsactiviteit)
Het seminarium stuurt via e-mail een factuur in de maand voorafgaand aan een collegeblok,
te voldoen vóór het volgen van het eerste college.
Zij die tevens aan een academische instelling theologie studeren zijn vrijgesteld van betaling
van de bijdrage aan het Seminarium, omdat zij reeds collegegeld aan een universiteit
betalen.
Bij tussentijdse studiebeëindiging tijdens een collegeblok volgt geen restitutie voor die
periode.
Studiebeëindiging dient schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden
doorgeven.

De collegeblokken voor het academisch jaar 2022-2023
Periode 1:

september-oktober (factuur in augustus)

Periode 2:

november-december-januari (factuur in oktober)

Periode 3:

februari-maart (factuur in januari)

Periode 4:

april-mei-juni (factuur in maart)

De tarieven zijn als volgt:
Per studieperiode per 1 september 2022

€ 360

Inschrijftarief per 1 januari 2023

€ 400

Per studieperiode per 1 september 2023

€ 450

Tarief zij-instromers (per 1 september 2021)
Remonstrantica, Dialoog en proponentsexamen

€ 1.500

De studiebijdrage kan worden betaald door een overmaking naar de Remonstrantse Broederschap,
Utrecht, rekeningnummer NL39 INGB 0000140938, onder vermelding van “Studiebijdrage
(1e/2e/3e/4e) kwartaal seminarium + (studentnaam) ”.
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