AHK-regeling Instellingstarieven
Als bedoeld in artikel 7.46 van de WHW

TEKST VAN DE REGELING
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een regeling instellingstarieven, die toelichting geeft
op het tot stand komen van de tarieven en de gronden die hierbij bepalend zijn.
Artikel 1. Procedure tot stand komen instellingstarieven
1.1.

De hoogte van de instellingstarieven wordt ruim anderhalf jaar voor het betreffende studiejaar
voorbereid. De instellingstarieven worden vastgesteld door het CvB na bespreking met de
directies en advies van de HR.

Artikel 2. Motivatie bij bepalen van de instellingstarieven
2.1.

Bij het bepalen van het instellingstarief spelen interne en externe factoren een rol.
Interne factoren zijn kosten en doelstellingen. Externe factoren zijn bv. de oriëntatie op
instellingstarieven in Europa of het keuzegedrag van studenten die in de doelgroep van de
opleiding passen. Deze kunnen per soort opleiding verschillen.

2.2.

Bij het vaststellen van de hoogte van de instellingstarieven spelen de volgende afwegingen en
criteria een rol:
1. Er is rekening gehouden met het feit dat onderwijs waarvoor instellingstarief wordt berekend
geen contractonderwijs is;
2. Er kan, net als bij het wettelijk collegegeld, een jaarlijkse indexering worden berekend.
Hiermee blijft de verhouding wettelijk- en instellingstarief gelijk.
3. Er is rekening gehouden met het feit dat bij de kunstopleidingen de kosten per student hoger
liggen dan bij het reguliere onderwijs;
4. Er is rekening gehouden met het gebruik van de faciliteiten (studio’s, apparatuur e.d.);
5. Er wordt gekeken naar de concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare opleidingen in
binnen- en buitenland;
6. Er is voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen omdat de opleidingen ook
toegankelijk willen blijven voor minder draagkrachtige studenten die op grond van de selectie
in aanmerking komen;
7. Er is bij de hoogte van de instellingstarieven voor de niet-EER-studenten rekening gehouden
met het feit dat de AHK een Profileringsfonds heeft ingesteld waarmee aan een beperkt
aantal zeer talentvolle niet-EER studenten een deel van het instellingstarief kan worden
kwijtgescholden. Dit is de enige groep waarvoor de WHW deze ruimte biedt. De AHK wil
hiermee de studie toegankelijk houden en het hoge (internationale) niveau van opleidingen
handhaven.

Artikel 3. Slotbepalingen
3.1 De AHK-regeling instellingstarieven is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 december
2015, na positief advies van de Hogeschoolraad op de conceptregeling op 8 december 2015.
3.2. De regeling instellingstariven treedt in werking op 9 december 2015 en geldt vanaf het studiejaar
2015-2016.
3.3. De AHK-regeling instellingstarieven wordt algemeen bekend gemaakt door plaatsing op de website
van de AHK.
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