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Prijzen gaststudenten studiejaar 2019 - 2020 
 

Voor belangstellenden uit het vakgebied die hun kennis willen bijscholen of willen uitbreiden bestaat 
de mogelijkheid om losse onderdelen van het onderwijsprogramma aan de Academie te volgen.  
 
Een gaststudent kan zich aanmelden voor één of meerdere losse modules uit het reguliere 
onderwijsaanbod. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee categorieën: colleges (theorie) en 
studio’s (ontwerpen en vaardigheden). Het gehele onderwijsaanbod van dit studiejaar vind je op 
onze website (menu Onderwijsprogramma). 
 
Prijzenoverzicht voor gaststudenten per categorie 
 
De Academie hanteert het Europese studiepuntensysteem ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), waarbij één studiepunt gelijk staat aan een studiebelasting van 28 uur. 
 

1. Per collegereeks 
Collegeserie van 1 module 1 ects  € 140,00 
Collegeserie van 1 module 2 ects  € 227,00 
Collegeserie van 1 module 3 ects  € 314,00   

 
Alle colleges worden gewaardeerd met 2 ECTS; onderstaande colleges kunnen ook voor 1 ECTS 
afgerond worden 
Ontwerp & Maatschappij, Ondernemend Handelen, Ecologie, Kunstgeschiedenis, Economie, 
Schaalgericht Ontwerpen, Landschapsarchitectuur, Cultural Theory, Filosofie, Ruimtelijke Ordening, 
Actualiteit, Politiek, Designerly Action en Typologisch Ontwerpen 
 

2. Per studio 
Studio van 1 semester 11 ects  € 1.010,00  
Studio van 1 kwartaal (7 sessies) 5 ects €    488,00 
Studio van 1 kwartaal (9 sessies) 6 ects €    575,00 
 
 

Voorwaarden 
- voor het volgen van een studio op contractbasis geldt ALTIJD dat inschrijving alleen 

mogelijk is indien er binnen de studio nog plaatsen vrij zijn! 
- alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief toetsing en beoordeling van de eindafronding. 
- inschrijving en betaling verlopen via het studiesecretariaat van de Academie. 

 

Aanmelden 
Ben je geïnteresseerd om als gaststudent aan de Academie te studeren? Meld je aan bij het 
studiesecretariaat van de Academie via 010-794 4855 of stuur een e-mail naar info@ravb.nl  
 
Bij aanmelding word je uitgenodigd voor een intake gesprek met één van de opleidingscoördinatoren 
om te bepalen of je achtergrond aansluit op het niveau van het betreffende onderwijsonderdeel.  
Na- en bijscholing volgens de WAT 
Het volgen en met een voldoende afronden van een collegereeks voldoet aan de normen van de 
verplichte na- en bijscholing volgens de Wet op de architectentitel (WAT). 
 
Certificaat 
Na het volgen en voldoende afronden van een onderwijsonderdeel ontvangt de gaststudent een 
certificaat. 
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