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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: 
 

− losbladige fotokopieën en drukwerken in kleine aantallen 

− gebruik van didactische hulpmiddelen en grondstoffen (zoals microscopen, 
sportmateriaal, muziekinstrumenten, apparatuur voor creatieve 
opleidingsonderdelen, glaswerk, gezelschapsspelen, …) 

− gastsprekers m.u.v. de experten voor Plastische opvoeding en Project 
kunstvakken (zie tabel bij ‘Bijzondere studiekosten verbonden aan een 
opleidingsonderdeel / activiteit’) 

 
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 

https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/
mailto:zorg@hogent.be
http://www.hogent.be/zorg


 

   

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 euro opgemaakt. 

Softwarebundel 

Elke HOGENT-student betaalt jaarlijks een bijdrage van € 12 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. 
 
Uitzondering: de studenten die ingeschreven zijn voor één van de opleidingsonderdelen 
‘Personal Trainer’, ‘Groepsfitness 1’ en/of ‘Groepsfitness 2’ in modeltraject 3 van Lichamelijke 
Opvoeding / Bewegingsrecreatie betalen een bijdrage van € 25 voor software wegens het 
gebruik van de educatieve software PT Tool. 
 
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 kunnen 
kosten (bijvoorbeeld vervoerskosten, toegangstickets, verblijfkosten, …) worden 
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 

https://hogent.be/helpdesk/#softwareportaal
http://academicsoftware.eu/


 

   

Engels 5 3 Londen € 350 

Outdoor 1 1 3-daagse € 60 

Outdoor 2 2 Verzekering Spanje € 15 

Outdoor 3 2 3-daagse € 60 

Keuzevak: 
Outdoor Guide 

3 Verzekering Spanje / Nice € 30 

Outdoor 4 3 3-daagse € 60 

Plastische opvoeding 
1 en 2 

Project kunstvakken 
1 en 2 

1 
Experten workshops + 

uitstap incl. vervoer 
€ 90 

Plastische opvoeding 
3 en 4 

Project kunstvakken 
3 en 4 

2 
Experten workshops + 

uitstap incl. vervoer 
€ 90 

Plastische opvoeding 5 

Project kunstvakken 5 
3 

Experten workshops + 
uitstap incl. vervoer 

€ 90 

Biologie 5 

Aardrijkskunde 3 
3 

Meerdaagse werkweek in 
natuurpark Hoge Kempen: 

verblijf incl. maaltijden 
€ 260 

Biologie 3 2 Body World tentoonstelling € 50 

Economie 2 

Bedrijfsorganisatie 2 en 4 
1 - 2 

Bedrijfsbezoek: vervoer en 
toegang 

€ 30 

Economie 4 2 
Bedrijfsbezoek Europese 

Unie 
€ 50 

Voor verschillende 
opleidingsonderdelen 

2 KLIMAX! € 20 



 

   

Economie 5 3 Uitstap € 20 

Aardrijkskunde 1 1 
Mercatormuseum: 

gids + inkom 
€ 10 

Aardrijkskunde 1 1 
Bezoek bioveeteeltbedrijf 

De Zwaluw 
€ 10 

Aardrijkskunde 2 1 
Dagexcursie 

Belgische kust en Polders 
€ 25 

Aardrijkskunde 4 2 Gids Gentse haven € 20 

Aardrijkskunde 2 en 4 1 - 2 
Meerdaagse excursie 
Zuid-België: verblijf, 

vervoer, inkomgelden 
€ 200 

Techniek 5 3 Uitstap i.k.v. biotechniek € 20 

 
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 Educatieve bachelor in het secundair onderwijs 

Modeltraject 1 - Algemene vakken 

+ Onderwijsvak Aardrijkskunde 

+ Onderwijsvak Bedrijfsorganisatie 

+ Onderwijsvak Biologie 

+ Onderwijsvak Economie 

+ Onderwijsvak Engels 

€ 113,45 

€ 188,11 

€ 104,25 

€ 36,37 

€ 81,15 

€ 29,95 

https://hogent.standaardstudentshop.be/Practical
https://hogent.standaardstudentshop.be/Practical


 

   

+ Onderwijsvak Frans 

+ Onderwijsvak Fysica 

+ Onderwijsvak Geschiedenis 

+ Onderwijsvak Gezondheidsopvoeding 

+ Onderwijsvak Informatica 

+ Onderwijsvak Muzikale opvoeding 

+ Onderwijsvak Nederlands 

+ Onderwijsvak Project kunstvakken 

+ Onderwijsvak Wiskunde 

+ Onderwijsvak Plastische opvoeding 

€ 170,39 

€ 30,07 

€ 103,31 

€ 267,68 

€ 134,87 

€ 33,62 

€ 238,37 

€ 40,50 

€ 64,45 

€ 159,49 

Modeltraject 1 - Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie € 247,19 

Modeltraject 2 - Algemene vakken 

+ Onderwijsvak Aardrijkskunde 

+ Onderwijsvak Bedrijfsorganisatie 

+ Onderwijsvak Biologie 

+ Onderwijsvak Economie 

+ Onderwijsvak Frans 

+ Onderwijsvak Fysica 

+ Onderwijsvak Geschiedenis 

+ Onderwijsvak Gezondheidsopvoeding 

+ Onderwijsvak Informatica 

+ Onderwijsvak Nederlands 

+ Onderwijsvak Wiskunde 

+ Onderwijsvak Niet-confessionele zedenleer 

+ Onderwijsvak Plastische opvoeding 

€ 111,61 

€ 71,86 

€ 82,02 

€ 18,93 

€ 50,26 

€ 107.31 

€ 87,21 

€ 57,14 

€ 94,96 

€ 35,99 

€ 152,57 

€ 36,86 

€ 18,90 

€ 30,56 

Modeltraject 2 - Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie € 123,08 

Modeltraject 3 - Algemene vakken 

+ Onderwijsvak Bedrijfsorganisatie 

+ Onderwijsvak Economie 

+ Onderwijsvak Fysica 

+ Onderwijsvak Geschiedenis 

+ Onderwijsvak Informatica 

+ Onderwijsvak Wiskunde 

€ 105,76 

€ 62,00 

€ 29,50 

€ 5,00 

€ 31,49 

€ 108,62 

€ 2,71 

Modeltraject 3 - Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie € 93,42 

 

Trajecten Verkorte educatieve bachelor in het secundair onderwijs 

Standaard deel 1&2 € 27,85 

Standaard deel 3&4 € 35,38 

Standaard deel 2&3 € 31,77 

Standaard deel 4 € 31,46 

Intensief traject € 63,23 

LIO deel 1&2 € 3,44 

LIO deel 3&4 € 59,79 

LIO deel 2&3 € 31,77 

LIO deel 4 € 31,46 

AO Standaard deel 1&2 € 18,11 

AO Standaard deel 3&4 € 35,38 



 

   

AO Standaard deel 2&3 € 22,03 

AO Standaard deel 4 € 31,46 

 

Verschillende cursussen worden voor meerdere opleidingsonderdelen gebruikt en zijn 

waardevolle naslagwerken tijdens je stage en na het afstuderen. 

 

In de Standaard Student Shop (bij parafernalia) kan je de HOGENT-ringmap (rug 75 mm) 

kopen aan € 4,70 die kan dienen als stagemap, alsook het HOGENT-stageschrift aan € 1,50. 

 

Sommige cursussen of Powerpoints worden online aangeboden (bvb. voor Techniek), 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. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Onderwijsvak Biologie: labojas (€ 40) 

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat 

Je kan nog andere kosten hebben waarvoor je zelf instaat: verplaatsingskosten (bvb. naar je 

stage), didactische uitstappen, kosten voor de aanmaak en aankoop van materiaal, 

toegangstickets (voor bijvoorbeeld individuele deelname aan externe lezingen, 

seminaries,…), fotokopies en drukwerk (voor bijvoorbeeld papers, presentatieposter voor 

bachelorproef, POH, …), …. 

 

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. 

 

Specifiek voor Lichamelijke opvoeding / Bewegingsrecreatie: 

- Kosten verbonden aan didactische uitstappen in het binnen- of buitenland (zoals 

klimlessen, BMX) 

- Trainingspak en T-shirt voor verschillende opleidingsonderdelen: € 100 

- Inschrijvingskost van een cursus Instructeur B aan de Vlaamse Trainersschool: € 120 

- Modulemap Hoger redder – Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool: € 35 

- Keuzevak Extreme adventure camp: € 65 

 

Specifiek voor Gezondheidsopvoeding: 

- Keukenschort: een eigen keukenschort (of kokstenue) dat voldoet aan de vereiste 

veiligheidsvoorschriften (niet brandbaar – halve mouwen) of een aankoop bij bvb. 

Depraets: € 25 

- Veiligheidsschoenen: aankoop bij bvb. Depraets: € 45 

https://hogent.standaardstudentshop.be/Practical
https://hogent.academicshop.be/
https://www.campusshop.be/hogent
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


 

   

- Keukenmateriaal: goed snijdend aardappelmesje, ovenwanten en bewaardoosjes, 

keukenweegschaal tot op 1 gram nauwkeurig 

- Aankoop van voedingsmiddelen 

- Uitstappen in het binnenland (bvb. Voedingssalon, Technopolis, …): eigen vervoer 

voorzien en toegangstickets zelf aan te kopen 

 

Specifiek voor Plastische opvoeding: 

- Toegang musea voor individueel bezoek en aankoop verbruiksmateriaal (penselen, 

verf, papier, potloden, pastels, …) 

o PO1: € 200 euro 
o PO2: € 270 euro 
o PO3: € 200 euro 
o PO4: € 220 euro 
o PO5: € 200 euro 

- Op verzoek van de lectoren kan het zijn dat de studenten de educatieve software 
Adobe Creative Cloud moeten aankopen. Indien zo, kost dit € 75, aan te kopen via het 
softwareportaal. 

 

Specifiek voor Project kunstvakken: 

- Toegang musea en/of theaterhuizen voor individueel bezoek en aankoop materiaal 

(bvb. ukulele, …) 

o PKV1: € 100 
o PKV2: € 170 
o PKV3: € 200 
o PKV4: € 220 
o PKV5: € 250 

- Op verzoek van de lectoren kan het zijn dat de studenten de educatieve software 

Adobe Creative Cloud moeten aankopen. Indien zo, kost dit € 75, aan te kopen via 

het softwareportaal. 

 

Specifiek voor Biologie: 

- Kosten verbonden aan didactische uitstappen (Huis van Kina, Museum voor 

Natuurwetenschappen, Biotoopstudie kust, bezoek aan dierenpark, …) 

 

Specifiek voor Aardrijkskunde 

- Kosten verbonden aan didactische uitstappen (veldwerk Bourgoyen, Planetarium, 

Sterrenwacht Armand Pien, Kina, Stadstocht Gent, dagexcursie Fagne-Famenne, 

stad Brussel en Europese Unie, …) 

 

Specifiek voor Wiskunde: 

- Kosten verbonden aan didactische uitstappen (wiskundewandeling in Brugge, …) 

http://academicsoftware.eu/
http://academicsoftware.eu/


 

   

 

Specifiek voor Techniek: 

- Kosten verbonden aan het maken van werkstukken (metaal of hout, 

elektriciteitsdraad, lampjes, vijzen, bouten, …) en didactische uitstappen (Arcelor 

Mittal, workshop in een fablab, bezoek aan een tijdelijke tentoonstelling, …) 

o Techniek 1: € 100 
o Techniek 2: € 100 
o Techniek 3: € 100 
o Techniek 4: € 125 
o Techniek 5: € 100 

 

Specifiek voor Frans: 

- Kosten verbonden aan didactische uitstappen (Lille, …). 

 

Specifiek voor Informatica: 

- Educatieve software PC Building Simulator (€ 20) voor de studenten in modeltraject 3, 
aan te kopen via ‘een tegel’ in het softwareportaal. 

 

  

http://academicsoftware.eu/

