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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 aangerekend door de Standaard Student Shop (2) 
- bijzondere studiekosten waarvoor de student zelf instaat (3) 

 
De aanrekening van bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding 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 

Softwarebundel 
Elke HOGENT-student, die 30 studiepunten of meer opneemt betaalt jaarlijks een bijdrage van 
€ 12 voor software, een student die minder dan 30 studiepunten opneemt betaalt hiervoor € 6. 
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. 

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 2021-2022. 
Weliswaar kan de kostprijs in academiejaar 2022-2023 hiervan afwijken. 
 

https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/
mailto:zorg@hogent.be
http://www.hogent.be/zorg
https://hogent.be/helpdesk/#softwareportaal
http://academicsoftware.eu/
https://hogent.standaardstudentshop.be/Practical
https://hogent.standaardstudentshop.be/Practical


   

Kostprijs in academiejaar 2021-2022 voor het verplichte studiemateriaal: € 20 
 
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 (voor extra-
murosactiviteiten, naar andere campussen, …), kosten voor de aanmaak en aankoop van 
materiaal, toegangstickets en/of gidsen (GUM, Afrika museum, Dossin kazerne, Louvre 
Lens, …), fotokopies en drukwerk (voor bijvoorbeeld papers, …), …. 
 
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. 
 

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