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Beste studenten en aankomend studenten Vaktherapie, 

 

Graag brengen we je op de hoogte van een wijziging in de positionering van de 

opleidingen Vaktherapie, die voor jou en je studieloopbaan op termijn mogelijk 

belangrijke gevolgen kan hebben.  

 

Waar gaat het om? 

Op dit moment behoren de bacheloropleidingen Vaktherapie in het Centraal 

Register Hoger Onderwijs (Croho) tot het onderdeel Gedrag en Maatschappij. 

Deze opleidingen zullen per 1 september 2023 in het Croho worden verplaatst 

naar het onderdeel Gezondheidszorg. De reden hiervoor is dat de 

beroepsuitoefening van de vaktherapeut gericht is op individuele 

gezondheidszorg; plaatsing in het Croho-onderdeel Gezondheidszorg past dus 

beter bij het beroepsperspectief van studenten Vaktherapie.  

  

Welke gevolgen heeft dit voor jou? 

Deze verandering heeft mogelijk gevolgen voor jou als je een tweede studie wilt 

volgen of als Vaktherapie je tweede studie is. 

 

Tweede studie; hoogte collegegeld 

De overheid heeft namelijk bepaald dat per student financiering beschikbaar is 

voor één bacheloropleiding en één masteropleiding. Als je als student de keuze 

maakt om na het behalen van je bachelor of master een tweede bachelor of 

master te volgen, dan betaal je daarvoor het instellingscollegegeld. Dit is in veel 

gevallen aanzienlijk hoger dan het wettelijke collegegeld dat je betaalt voor je 

eerste studie.  

 

Op deze regeling is één uitzondering, namelijk als de tweede door de student 

gekozen studie valt in het domein gezondheidszorg of onderwijs. Dat komt omdat 

er in die domeinen veel vraag is naar gekwalificeerd personeel. Wanneer je al 

een bachelor hebt afgerond in een ander domein dan Gezondheidszorg of 

Onderwijs, betaal je voor die tweede bacheloropleiding in één van deze domeinen 

het wettelijk collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld. Als je echter al 

een bacheloropleiding in één van deze domeinen hebt gevolgd, betaal je voor die 

tweede bacheloropleiding het (meestal hogere) instellingscollegegeld.  

 

De andere uitzondering is, dat als je tijdens je bacheloropleiding een tweede 

opleiding bent gestart en ononderbroken hebt gevolgd, je deze tweede opleiding 

mag afronden tegen het wettelijk collegegeld. 
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Verandering per 1 september 2023 

Op dit moment valt Vaktherapie nog niet in het domein Gezondheidszorg. Dat 

betekent dat je nu, na het afronden van je bacheloropleiding Vaktherapie, een 

tweede bachelor op het gebied van Gezondheidszorg of Onderwijs zou kunnen 

volgen, tegen betaling van het wettelijke collegegeld. Dit verandert vanaf 1 

september 2023. Vanaf dat moment valt de bacheloropleiding Vaktherapie in het 

domein Gezondheidszorg; wanneer je dan na het afronden van je 

bacheloropleiding Vaktherapie een tweede bacheloropleiding wilt gaan volgen, 

betaal je daarvoor het (meestal hogere) instellingscollegegeld. Door de wijziging 

van Croho-onderdeel wordt het wel gunstiger om Vaktherapie als tweede 

opleiding te kiezen, mits je daarvoor niet al een opleiding hebt afgerond in de 

domeinen Gezondheidszorg of Onderwijs. De student betaalt dan immers het 

wettelijk collegegeld.  

 

Omdat de wijziging dus mogelijk voor huidige en aankomende studenten 

Vaktherapie negatieve gevolgen kan hebben, is ervoor gekozen om de wijziging 

pas per 1 september 2023 in te laten gaan. Voor deze datum is gekozen omdat 

studenten die nu bezig zijn met de opleiding of die per 1 september 2019 

beginnen, naar verwachting vóór 1 september 2023  afgestudeerd zijn. . 

 

Wanneer je echter studievertraging oploopt en daardoor pas ná 1 september 

2023 afstudeert, geldt de wijziging die hierboven staat beschreven ook voor jou:  

je hebt dan na het afronden van je bacheloropleiding Vaktherapie geen recht 

meer op het daarna volgen van een tweede bacheloropleiding op het gebied van 

Onderwijs of Gezondheidszorg tegen het wettelijke collegegeld. 

 

Meer informatie? 

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze brief nog vragen hebt. 

Neem dan contact op met Drs. Robert van den Broek, Academiemanager 

Vaktherapie per mail: robert.vandenbroek@han.nl of mobiel: 0648382329 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. Robert van den Broek  

Academiemanager 

Vaktherapie 
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