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LAAT HET WOORD VAN GOD
TOT LEVEN KOMEN
CHARIS BIBLE COLLEGE is een tweejarige opleiding
voor iedere gelovige die wil groeien in zijn of haar relatie
met God. Je leert de waarheid over God en de waarheid
over jou. Je zult sleutels ontdekken voor een succesvol
en overwinnend leven, ongeachte je leeftijd, opleiding of
ervaring. Bij Charis Bible College word je toegerust om
het leven te leiden wat God voor jou bestemd heeft!
Eerste leerjaar

-

Leg een stevig Bijbels fundament

-

Ontdek de balans tussen Genade en Geloof

-

De waarheid over geest, ziel en lichaam

Tweede leerjaar

-

Leer te wandelen in je bestemming

-

Doe praktijkervaring op in profeteren, spreken en
meer…

-

Ga op missiereis naar het buitenland

STUDIEVORMEN + LESGELDEN
Studievorm

Toelichting

Voltijd

4 dagdelen per
week
Thuisstudie + 2
zaterdagen per
maand op
school
Thuisstudie + 1
zaterdag per
maand op
school
Alleen mogelijk
voor het 1e
leerjaar.** Het
lesmateriaal
bestaat uit 42
modules
Alleen mogelijk
voor het 1e
leerjaar**

Hybride Voltijd

Hybride
Deeltijd

Individuele
Online
Thuisstudie

Totale
duur
2 jaar

Betaling
vooraf*
€ 2.860,00

in termijnen*
10x € 315,00

2 jaar

€ 2.860,00

10x € 315,00

4 jaar

€ 1.450,00

10x € 160,00

Max 3,5
jaar

€ 490,00
per pakket
van 7
modules

5 mnd. x € 108,50
per modulepakket

Online
2 jaar
€ 1.450,00
10x € 160,00
(groeps)
Thuisstudie
met
vaststaand 2jarig lesrooster
* Lesgeld per jaar
** Als we spreken over ‘leerjaar’, dan is dat één leerjaar van de voltijd
studievorm.

Bij de Online Thuisstudie bestaat alleen bij de eerste aanschaf
de mogelijkheid tot retourneren binnen 1 maand.
Gezinsleden, wonend op hetzelfde adres krijgen 5 procent
korting op het totaalbedrag aan lesgeld van betreffende
personen.
De kosten voor de verplichte zendingsreis in het buitenland en
de outreaches in Nederland (Voltijd 2e jaar, Deeltijd 4e jaar) zijn
voor rekening van de student.
Voor leerjaar 2 kan je jezelf alleen inschrijven als je leerjaar 1
hebt afgerond, bijvoorbeeld d.m.v. thuisstudie.

LESDAGEN
-

Ma/di avonden: 18:15 – 22:00 uur

-

Wo/do ochtend: 09:00 – 13:00 uur

-

Studiezaterdagen: 09:00 – 16:45; inclusief
lunchpauze

De start van het schooljaar 2022/2023
Afhankelijk van de gekozen studievorm (zie onderstaand
schema):

-

Maandag 5 september 2022

-

Zaterdag 10 september 2022 (alleen in september
op de 2e zaterdag1)

-

Zaterdag 17 september 2022

Onderstaand schema laat per studievorm zien wanneer de
lessen op school worden geven:

Voltijd
Hybride
Voltijd
Hybride
deeltijd

Maandag
avond

Dinsdag
avond

Woensdag
ochtend

Donderdag
ochtend

x

x

x

x

1e
Zaterdag
v.d.
maand

3e
zaterdag
v.d.
maand

x

x
x

In september eenmalig op de 2e zaterdag (i.p.v. de 1e zaterdag)
i.v.m. de open lesweek (5 t/m 8 sept. 2022)
1

Bij inschrijving na augustus, dient de betaling van de factuur van
de eerste (en eventueel tweede) termijn z.s.m. na ontvangst van de
betreffende factuur te geschieden.
2

BETALING LESGELDEN
Bij betalingen ineens - voor het gehele schooljaar – ontvang
je hiervoor per mail een factuur, die betaald moet worden:
-

Voor 31 augustus 2022, voor Voltijd, Hybride
(voltijd en deeltijd) en Online Thuisstudie in
Groepsverband;

-

Bij de start van de individuele Online Thuisstudie, of
aanschaf van een volgend modulepakket.

Bij betaling in termijnen ontvang je maandelijks per mail
een factuur. Betaling dient maandelijks vooraf te
geschieden:
-

In 10-maandelijkse termijnen, van aug1. 2022 t/m
mei 2023 voor Voltijd, Hybride (voltijd en deeltijd)
en Online Thuisstudie in Groepsverband;

-

In 5 achtereenvolgende maandelijkse termijnen
voor een modulepakket voor de individuele Online
Thuisstudie.

Voortijdig beëindigen studie
Besluit je voortijdig de opleiding in Voltijd, Hybride (voltijd
of deeltijd) of de Online Thuisstudie in groepsverband te
beëindigen, dan ontvang je, inden er sprake was van
vooruitbetaling van het schoolgeld, het restbedrag terug.
Over de volledige maand van opzegging moet het lesgeld
nog wel betaald worden, en ook € 70,- aan uitschrijfgeld.

De opzegging dient schriftelijk (gedateerd en ondertekend)
op het daarvoor bestemde formulier, te downloaden van
onze website, te kennen worden gegeven aan de
studentendecaan, Gre van Overbeeke. De datum van
ondertekening door de studentendecaan is bepalend voor
het beleid t.a.v. de terugbetaling of de nog te betalen
termijnen.
Bij beëindigen van de individuele Online Thuisstudie moet
het bedrag van het modulepakket waarmee de student op
dat moment bezig is, volledig worden/zijn betaald. De pdfbestanden, met de in het Nederlands vertaalde tekst van de
video’s, blijven dan in het bezit van de student.

Wisselen van studievorm
Wil je tijdens een studiejaar wisselen van studievorm, dan
zijn we genoodzaakt om €50,- e aan administratiekosten
te verrekenen.

