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Academiejaar 2020 - 2021

Er zijn kosten die niet worden gedekt door het studiegeld. Deze worden bijzondere
studiekosten genoemd.
De bijzondere studiekosten bestaan uit:
- bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding (1)
- bijzondere studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel / activiteit (2)
- bijzondere studiekosten aangerekend door de Standaard Student Shop (3)
- bijzondere studiekosten waarvoor de student zelf instaat (4)
De aanrekening van bijzondere studiekosten (1) en (2) gebeurt via individuele facturatie door
het departement Lerarenopleiding.

Studiefinanciering
Heb je het moeilijk om je studiekosten te betalen? Je wil op kot of een computer aankopen
maar dat is financieel niet haalbaar? Je kan het studiegeld niet in één keer betalen omdat er
te veel kosten tegelijkertijd zijn? Je kan met al je vragen terecht bij de
studentenvoorzieningen (STUVO) van HOGENT. De medewerkers van de afdeling Zorg
geven je informatie en advies over hoe je je studies kan financieren.
Wist je dat je bij STUVO een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid en een
renteloze lening kan krijgen? Ja? Zeer goed! Maar wist je ook dat je een financiële
tussenkomst in je studiekosten kan aanvragen die je niet hoeft terug te betalen?
Stel je vraag via zorg@hogent.be, surf naar www.hogent.be/zorg of bel STUVO op het
nummer 09 243 37 38.

Bijzondere studiekosten verbonden
aan de opleiding
Forfait
Elke student met een diploma- of creditcontract betaalt elk academiejaar bijzondere
studiekosten verbonden aan de opleiding. Dit zijn aantoonbare kosten die rechtstreeks
verband houden met de organisatie van de opleiding:
−
−

niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor projecten en ateliers;
gastsprekers en/of externe organisaties

Voor de bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding werkt het departement met een
forfait in verhouding met jouw aantal ingeschreven studiepunten. Voor een voltijds traject van
60 studiepunten, betaal je een volledig forfait van € 30. Dit is meteen ook het maximale
forfait verbonden aan deze opleiding. Neem je minder dan 60 studiepunten op, dan ontvang
je een factuur met een forfait dat verhoudingsgewijs afgestemd is op het kleiner
studiepakket. Ben je bijvoorbeeld ingeschreven voor 30 studiepunten, dan betaal je 50% van
het volledig forfait.
De bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding worden verrekend via een factuur,
die verstuurd wordt naar het HOGENT-mailadres van de student.

Studenten die inschrijven voor extra opleidingsonderdelen zullen afhankelijk van het nieuwe
totaal aantal opgenomen studiepunten een bijkomende factuur ontvangen.
Studenten die voor 1 maart uitschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen en
daardoor naar een kleiner studiepakket gaan, ontvangen een creditnota ter waarde van het
verschil.
Studenten die de opleiding stopzetten voor 1 november krijgen het forfait terugbetaald.
Studenten die de opleiding stopzetten na 31 oktober en voor 1 maart krijgen 50% van het
forfait terugbetaald. Studenten die de opleiding stopzetten na 28 februari krijgen geen
terugbetaling van het forfait.
Nota: er worden geen facturen / creditnota’s van minder dan € 5 opgemaakt.

Softwarebundel
Elke HOGENT-student betaalt jaarlijks een bijdrage van € 25 voor software. Dit zorgt ervoor
dat software legaal ter beschikking wordt gesteld via het download-platform Academic
Software. Elke student vindt op die manier al zijn educatieve software op één platform en
kan via ditzelfde platform persoonlijke support krijgen bij installatie- of opstartproblemen.
Meer info kan je hier vinden: https://hogent.be/helpdesk/#softwareportaal en in het
softwareportaal academicsoftware.eu.
Indien een student slechts voor een procentueel aandeel van een opleiding is ingeschreven
wordt dit zelfde aandeel gebruikt als aan te rekenen kost voor de respectievelijke bundel.
Nota: er worden geen facturen van minder dan 5 euro opgemaakt.

Bijzondere studiekosten verbonden
aan een opleidingsonderdeel / activiteit
In het kader van een opleidingsonderdeel / geplande (extra-muros) activiteit worden
kosten (bijvoorbeeld vervoerskosten, toegangstickets, verblijfkosten, …) doorgerekend aan
de studenten. De aanrekening gebeurt via facturatie, die verstuurd wordt naar het
HOGENT-mailadres van de student.
Onderstaande lijst is niet-limitatief en onder voorbehoud van wijzigingen:
Opleidingsonderdeel

Trajectschijf

Omschrijving

Raming
kostprijs /
student

In groep muzisch werken

2

Kosten verbonden aan de
externe locatie en
eventueel vervoer

€ 100

Krachtig leren: mondiale
kinderen

2

5-daagse

€ 200

Keuzemodule
Freinet Methodology

3

Excursie 3 dagen

€ 200*

Keuzemodule
Study Visits: Innovational
education

3

Twee excursies

€ 100*

Keuzemodule
Social Pedagogical Arts
Program

3

Italië:
vlucht, overnachting en
bezoek

€ 425

(*) Dit is een nieuw opleidingsonderdeel. De doorgegeven prijzen geven de maximale
kostprijs aan.
Studenten die zonder geldige reden afwezig zijn op een activiteit kunnen geen aanspraak
maken op terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan die activiteit. De wettiging
dient te gebeuren conform het onderwijs- en examenreglement. Bijzondere studiekosten die
gemaakt zijn voor een opleidingsonderdeel waarvoor de student uitschrijft op minder dan 10
kalenderdagen vóór de datum waarop die onderwijsactiviteit plaatsvindt, worden niet
terugbetaald.

Bijzondere studiekosten aangerekend
door de Standaard Student Shop
Cursussen, boeken en ander materiaal kan je online bestellen en betalen via de Standaard
Student Shop.
Om je een indicatie te geven over de kostprijs van de cursussen, boeken en ander materiaal,
kan je hieronder de kostprijs vinden die van toepassing was in academiejaar 2020-2021.
Weliswaar kan de kostprijs in academiejaar 2021-2022 hiervan afwijken.
Kostprijs in academiejaar 2020-2021 voor het verplichte studiemateriaal:
Modeltrajecten
Modeltraject 1
Modeltraject 2
Modeltraject 3
Trajecten met studieomvangsvermindering
SOV KO deel1 obv LO, SO, andere BA/MA + SLO
SOV KO deel2 obv LO, SO, andere BA/MA + SLO
SOV KO deel1 obv ORTH, ERGO, LA-LO, B/M KINE
SOV KO deel2 obv ORTH, ERGO, LA-LO, B/M KINE
SOV KO deel1 obv SW
SOV KO deel2 obv SW
SOV KO deel1 obv andere BA/MA
SOV KO AO deel1 obv LO, SO, andere BA/MA +SLO
SOV KO AO deel2 obv LO, SO, andere BA/MA +SLO
SOV KO AO deel1 obv ORTH, ERGO, LA-LO, B/M KINE

€ 499,49
€ 53,86
€ 108,43
€ 493,90
€ 90,57
€ 493,90
€ 90,57
€ 493,90
€ 213,50
€ 493,90
€ 493,90
€ 49,95
€ 493,90

SOV KO AO deel2 obv ORTH, ERGO, LA-LO, B/M KINE

€ 90,57

Verschillende cursussen worden voor meerdere opleidingsonderdelen gebruikt en zijn
waardevolle naslagwerken tijdens je stage en na het afstuderen.
Wanneer je bepaalde boeken tweedehands zou aankopen, let dan zeker op het ISBNnummer. Zo heb je de juiste uitgave.
Sommige cursussen of Powerpoints worden online aangeboden, die je dan zelf kan
afprinten. Afprinten met je studentenkaart op de kopieermachines van HOGENT kost 5
eurocent voor een A4 zwart-wit print, 20 eurocent voor een A4 kleur print, 10 eurocent voor
een A3 zwart-wit print en 40 eurocent voor een A3 kleur print.

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Je kan nog andere kosten hebben waarvoor je zelf instaat: verplaatsingskosten (naar je
stage, voor didactische uitstappen, naar andere campussen, naar het buitenland (tenzij
gefactureerd door het departement naar jou),…), kosten voor de aanmaak en aankoop van
materiaal (kwalitatieve potloden, passer, klei, verf, …), toegangstickets (voor bijvoorbeeld
individuele deelname aan externe lezingen, seminaries, zwembad, musea, …), fotokopies en
drukwerk (voor bijvoorbeeld papers, bachelorproef, …), de aankoop voor muziekinstrument
klokkenspel (reken hiervoor op ongeveer € 30), …
Denk ook aan de aankoop van een laptop; HOGENT heeft een laptopproject lopen in
samenwerking met AcademicShop en CampusShop. In samenspraak met de hogeschool
gaan de externe partners op zoek naar toestellen bij topmerken die minstens drie jaar
geschikt zijn binnen de gekozen opleiding. Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via
het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod. Meer info kan je vinden op deze link.

