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studiekosten
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Academiejaar 2022 – 2023

Hoeveel kost een jaar hoger onderwijs?
Wat alle studenten moeten betalen, is het studiegeld of inschrijvingsgeld.
Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en of je al dan niet
beursstudent bent. Hiervoor verwijzen we je door naar volgende link:
https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/
Er zijn kosten die niet gedekt zijn door het studiegeld.
Deze worden bijzondere studiekosten genoemd.
De bijzondere studiekosten bestaan uit:
-

bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding/afstudeerrichting
bijzondere studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel/activiteit
bijzondere studiekosten aangerekend door de Standaard Student Shop
bijzondere studiekosten waarvoor de student zelf instaat

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.
Stel je vraag via zorg@hogent.be, surf naar www.hogent.be/student/zorg/ of bel STUVO op het
nummer 09 243 37 38.

1. Bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding
Softwarebundel
Aan elke HOGENT-student wordt alle noodzakelijke software aangeboden via het
download-platform van Academic Software.
Iedere student vindt op dat platform de educatieve software nodig om de opleiding te
volgen en kan via dit platform persoonlijke support krijgen bij installatie- of
opstartproblemen.
De jaarlijkse studiekost verbonden aan het softwaregebruik wordt ingedeeld in twee
rubrieken: bundel 1 (basissoftware) en bundel 2 (opleidingsspecifieke software waarvoor
licenties zijn aangekocht). Voor deze opleiding volstaat bundel 1.

De studiekosten van bundel 1 en 2 worden vanaf academiejaar 2022-2023 aan de
studenten als volgt verrekend:
• studenten die in HOGENT ingeschreven zijn voor 30 of meer studiepunten betalen
o voor bundel 1 = 12,00 euro
o voor bundel 2 = 25,00 euro
• studenten die in HOGENT ingeschreven zijn voor minder dan 30 studiepunten betalen
o voor bundel 1 = 6,00 euro
o voor bundel 2 = 12,50 euro
• berekeningswijze:
o voor volgende opleidingen wordt er gewerkt met aanrekening van studiekosten
voor softwarebundels:
 professionele bacheloropleidingen,
 academische bachelor- en masteropleidingen (incl. schakel- en
voorbereidingsprogramma’s),
 graduaatsopleidingen;
o indien de student in meerdere van bovenstaande opleidingen ingeschreven is
 wordt de som van de studiepunten van alle opleidingen gemaakt,
 wordt er gewerkt met de kost van de duurste bundel;
o voor de berekening van de studiepunten wordt er gewerkt met volgende
referentiedata:
 2 december,
 nieuwe inschrijvingen en bijkomende inschrijvingen voor
opleidingsonderdelen van semester 2: 16 maart.

2. Bijzondere studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel
(OLOD)/activiteit
Deze rubriek bevat alle kosten die buiten de kosten van Standaard Student Shop vallen.
In het kader van een opleidingsonderdeel of geplande (extra-muros)activiteiten worden
de kosten per semester door GO5 gefactureerd aan de studenten die het
opleidingsonderdeel volgen. De aanrekening gebeurt via facturatie die verstuurd wordt
naar het HOGENT-mailadres van de student.
Het kan hierbij gaan om:
-

extra-murosactiviteiten (zowel binnen – als buitenland): vervoer, toegang-tickets, verblijf,…
deelname aan beurzen, seminaries,….
specifieke kosten voor projecten,
…..
De student raadpleegt de mogelijke extra bijkomende (bijzondere) kosten via de
individuele ECTS-fiches van de opleidingsonderdelen.

3. Bijzondere studiekosten aangerekend door de Standaard Student Shop
Cursussen en boeken kan je online bestellen en betalen via de Standaard Student Shop
Het is niet verplicht om deze studiekosten via de Standaard Student Shop aan te kopen.
In die zin zijn de opgenomen prijzen richtinggevend.

Kostenraming (op basis van voorgaand academiejaar /zonder keuzevakken)
Deze prijzen zijn dus niet actueel.

Modeltraject 1: € 300,00
Modeltraject 2: € 200,00
Modeltraject 3: € 140,00
Totaal: € 640,00

Sommige cursussen worden online aangeboden, die je dan zelf kan afprinten.
Kopiëren met je studentenkaart op de kopieermachines van HOGENT kost
5 eurocent voor een A4 zwart-wit kopie/afdruk, 20 eurocent voor een A4 kopie afdruk in
kleur. Scannen is gratis.
Ter info: A3 is prijs A4 x 2.

4. Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Het betreft onder andere:
•
•
•
•
•

kosten voor het afdrukken van documenten die via Chamilo beschikbaar zijn,
kosten voor individuele verplaatsingen en verblijf (naar je stage, naar je werkplek, naar
bedrijven, naar andere campussen, naar het buitenland,…),
kosten verbonden aan individuele deelname aan externe lezingen, seminaries,…
kosten in het kader van verslagen, projecten, eindproef,…. (vb. telefonie, drukwerk, …),
kosten verbonden aan de aankoop van een laptop.
Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject van HOGENT. Dit
is een vrijblijvend aanbod.
Een aanbevolen type en meer info i.v.m. de aankoop van een laptop, specifiek voor je
opleiding, vind je op www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/

