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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.

Software bundel 1 bevat onder andere Office 365, Antivirus software, LinkedIn
Learning, SPSS, Freeware, Combell webhosting.
De studiekost bedraagt 12 euro voor de student die voor minstens 60 studiepunten
ingeschreven is.

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, teambuildingsactiviteiten, …

3. Bijzondere studiekosten aangerekend door de Standaard Student Shop
Cursussen, boeken, persoonlijke beschermingsmiddelen en ander materiaal 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.
TS = trajectschijf

KP = kostprijs
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Cursusmateriaal en boeken
Benaming
Algemeen boekhouden incl. nieuwe vennootschapswetgeving
Auteur: Van Liedekerke, Walraevens
Editie: meest recente

TS

KP

1

€ 52,00

Computerboekhouden met Octopus
Auteur: Van Beylen, De Maeseneer, Bellekens
Editie: meest recente

1

€ 35,00

Praktisch BTW- recht
Auteur: Ruysschaert, Vanheuverzwijn, Van Maeldergem, De Vroe
Editie: meest recente

1

€ 32,00

Praktisch vennootschapsrecht
Auteur: De Graeve, Roodhooft, Windey
Editie: meest recente

1

€ 32,70

Financiële wiskunde met toepassingen in excel.
Auteur: Van Der Elst
Editie: meest recente

1

€ 30,00

De boekhoudpraktijk: geïntegreerde casestudy.
Auteur: Sommen, de Ruijter
Editie: meest recente

1, 2
en 3

€ 20,70

Vennootschapsboekhouden
Auteur: Chiau, Van den Bossche
Editie: meeste recente

2

€ 35,00

Let op: enkel campus Gent AV/WE-traject!
Privaatrecht in hoofdlijnen (deel 1)

2

€ 50,00

Let op: enkel campus Gent AV/WE-traject!
Privaatrecht in hoofdlijnen (deel 2)

2

€ 50,00

Praktisch personenbelasting
Auteur: Hugelier
Editie: meest recente

2

€ 38,00

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
Auteur: Coppens, Kimpe
Editie: meest recente

2

€ 50,00

Vennootschapsbelasting Basiscursus
Auteur: Vervoort
Editie: meest recente

2

€ 24,00

Let op: enkel campus Gent AV/WE-traject!
Sociaal recht in essentie
Auteur: Heylen, Verreyt
Editie: meeste recente

1

€ 49,00

Praktisch sociaal recht
Auteur: Laureyns, De Bruyckere, Polspoel
Editie: meeste recente

2

€ 32,90

Praktisch burgerlijk recht
Auteur: Roodhooft
Editie: meest recente

2

€ 27,30

Praktisch economisch recht
Auteur: Ghysels, Roodhooft
Editie: meest recente

2

€ 32,90

Sommige cursussen worden online aangeboden, die je dan zelf kan afprinten.
Kopiëren met je studentenkaart op de kopieermachines van HOGENT kost
3 eurocent voor een A4 zwart-wit kopie, 18 eurocent voor een A4 kleur kopie,
6 eurocent voor een A3 zwart-wit kopie en 36 eurocent voor een A3 kleur kopie.

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
HOGENT heeft een laptopproject lopen in samenwerking met Academic Shop en
Campus Shop

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een
vrijblijvend aanbod.
Voor een opleiding is een laptop van het type basis vereist.
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/

