
   

 

  

BACHELOR IN DE AGRO- EN 
BIOTECHNOLOGIE – MODELTRAJECT 1  
STARTERSPAKKET: BOEKEN, SYLLABI, 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN 
ANDERE STUDIEMATERIALEN 
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AFSTUDEERRICHTING DIERENZORG 
 

Boeken en syllabi 

• Syllabi en handboeken zijn via https://standaardstudentshop.hogent.be 

 te koop vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 

- Vuurbestendige labojas (100% katoen) met HOGENT- logo en naam student 

- Veiligheidsschoenen type U-power/schoen H reptile (indien niet in bezit van) 

- HOGENT fluohesje 

- HOGENT chirurgische top (Kleur: Donker blauw) met HOGENT- logo en naam student 

 

Deze materialen zijn te koop via https://www.depraets.be vanaf 11 september 2021. 

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder de rubriek ‘andere 
studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig voor jouw opleiding. 

 

Zelf aan te kopen door de student 
 

 

- Eenvoudig rekenmachine (GEEN grafisch rekentoestel). Een eenvoudige rekenmachine is 

nodig voor de examenperiodes, een grafisch rekentoestel is tijdens de examens NIET 

toegelaten) (indien niet in bezit van) 

 

 

 

 

 

https://www.depraets.be/
https://www.hogent.be/studiefiches/


   

Laptop :  
 

Studenten dienen te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties (Model Basic) 

 

Windows laptop 

• geïntegreerde webcam 
• min. dual (2) core processor met 4 Threads en 4 MB shared cache 

• min. 8 GB 
RAM-geheugen 

• min. 128 GB SSD 

• scherm van 
14 of 15 inch 

• interne grafische kaart 
 

 MAC laptop 

*   Bepaalde software werkt enkel onder een Windows-besturingssysteem. Voor Mac-toestellen is 
aparte Windows 10 (64bit) bootpartitie met alle nodige updates vereist 

 

Ben je op zoek naar een laptop voor je nieuwe opleiding ? HOGENT helpt je graag ! 

Voor meer info ga naar https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/ 

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod. 

 

 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fnl-be%2Fboot-camp&data=02%7C01%7Cmartine.verachten%40hogent.be%7C90215cb099ff4843df5908d804049e17%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C637263765168329912&sdata=YNdun%2F0yhEYIY5CeBn2VsLmTCpWg1gOTKkKCV8XzGWA%3D&reserved=0
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


   

 
AFSTUDEERRICHTING LANDBOUW  

 

Boeken en syllabi 

• Syllabi en handboeken zijn via https://standaardstudentshop.hogent.be te koop  

vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 

- Overall (langdurig gebruik) (indien niet in bezit van) 

- HOGENT fluohesje (indien niet in bezit van) 

- Veiligheidsschoenen type S3 hoog model of laarzen (indien niet in bezit van) 

 

Deze materialen zijn te koop via https://www.depraets.be vanaf 11 september 2021. 

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder de rubriek ‘andere 
studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig voor jouw opleiding. 

 

Zelf aan te kopen door de student 
 

- Eenvoudig rekenmachine (GEEN grafisch rekentoestel). Een eenvoudige rekenmachine is 

nodig voor de examenperiodes, een grafisch rekentoestel is tijdens de examens NIET 

toegelaten) (indien niet in bezit van) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.depraets.be/
https://www.hogent.be/studiefiches/


   

Deze materialen mogen aangekocht worden door de student zelf of is mogelijk 

via ons laptop project 

Laptop :  
 

Studenten dienen te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties (Model Basic) 

 

Windows laptop 

• geïntegreerde webcam 
• min. dual (2) core processor met 4 Threads en 4 MB shared cache 

• min. 8 GB 
RAM-geheugen 

• min. 128 GB SSD 

• scherm van 
14 of 15 inch 

• interne grafische kaart 
 

 MAC laptop 

*   Bepaalde software werkt enkel onder een Windows-besturingssysteem. Voor Mac-toestellen is 
aparte Windows 10 (64bit) bootpartitie met alle nodige updates vereist 

 

Ben je op zoek naar een laptop voor je nieuwe opleiding ? HOGENT helpt je graag ! 

Voor meer info ga naar https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/ 

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fnl-be%2Fboot-camp&data=02%7C01%7Cmartine.verachten%40hogent.be%7C90215cb099ff4843df5908d804049e17%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C637263765168329912&sdata=YNdun%2F0yhEYIY5CeBn2VsLmTCpWg1gOTKkKCV8XzGWA%3D&reserved=0
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


   

 

 

 

 

 

AFSTUDEERRICHTING GROENMANAGEMENT  

 

Boeken en syllabi 

 

• Syllabi en handboeken zijn via https://standaardstudentshop.hogent.be te koop  

vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 

- HOGENT fluohesje (indien niet in bezit van) 

- Snoeischaar (optioneel) 

 

Deze materialen zijn te koop via https://www.depraets.be vanaf 11 september 2021. 

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder de rubriek ‘andere 
studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig voor jouw opleiding. 

 

 

 

 

 

https://www.depraets.be/
https://www.hogent.be/studiefiches/


   

Zelf aan te kopen door de student 
 

- Eenvoudig rekenmachine (GEEN grafisch rekentoestel). Een eenvoudige rekenmachine is 

nodig voor de examenperiodes, een grafisch rekentoestel is tijdens de examens NIET 

toegelaten) (indien niet in bezit van) 

 

 

Vrijblijvend aan te kopen door de student 
 

• Inklaploep – vergroting 15x  

 
 

. 

Studenten GROENMANAGEMENT dienen te beschikken over een eigen laptop met minimum 
onderstaande specificaties (Model Pro)   

Windows laptop 

• geïntegreerde webcam 
• min. hexa (6) core processor met 12 Threads en 12 MB shared cache 

• min. 16 GB 
RAM-geheugen 

• min. 512 GB SSD 

• scherm van min. 15 inch 
(resolutie 1920 x 1080) 

• dedicated (aparte) grafische kaart 
met minimaal 4 GB videogeheugen 
 
(6 GB aanbevolen bij gebruik van 3D-software) 

• opgekuiste Windows 10 (64bit) met alle nodige updates  
 

MAC laptop 

• Macbook Pro 

• Processor i7 (Quad Core) 

• min. 16GB RAM geheugen  

• min. 15 inch scherm 

• min. 256GB SSD harde schijf 

• aparte Windows bootpartitie  (https://support.apple.com/nl-be/boot-camp) 

in de bootpartitie Windows 10 (64bit) met alle nodige updates 

 
 

 

Ben je op zoek naar een laptop voor je nieuwe opleiding ? HOGENT helpt je graag ! 

Voor meer info ga naar https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/ 

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fnl-be%2Fboot-camp&data=02%7C01%7C%7C25dcb2cf9ade4ea4250008d5d77246d2%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C636651808157838952&sdata=UM2CoBF0aXYg993%2BfzL1SLxOwgMk0arZ40h3HSWL%2F%2B4%3D&reserved=0
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
AFSTUDEERRICHTING PLANTMANAGEMENT  
 

Boeken en syllabi 

 

• Syllabi en handboeken zijn via https://standaardstudentshop.hogent.be te koop  

vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 

- HOGENT fluohesje (indien niet in bezit van) 

- Snoeischaar  

 

Deze materialen zijn te koop via https://www.depraets.be vanaf 11 september 2021. 

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder de rubriek ‘andere 
studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig voor jouw opleiding. 

https://www.depraets.be/
https://www.hogent.be/studiefiches/


   

 

 

Zelf aan te kopen door de student 
 

- Eenvoudig rekenmachine (GEEN grafisch rekentoestel). Een eenvoudige rekenmachine is 

nodig voor de examenperiodes, een grafisch rekentoestel is tijdens de examens NIET 

toegelaten) (indien niet in bezit van) 

 

 

Vrijblijvend aan te kopen door de student 
 

• Inklaploep – vergroting 15x  

(loep is noodzakelijk bij het opleidingsonderdeel fruitteelt) 

 

Laptop :  
 

Studenten dienen te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties (Model Basic) 

 

Windows laptop 

• geïntegreerde webcam 
• min. dual (2) core processor met 4 Threads en 4 MB shared cache 

• min. 8 GB 
RAM-geheugen 

• min. 128 GB SSD 

• scherm van 
14 of 15 inch 

• interne grafische kaart 
 

 MAC laptop 

*   Bepaalde software werkt enkel onder een Windows-besturingssysteem. Voor Mac-toestellen is 
aparte Windows 10 (64bit) bootpartitie met alle nodige updates vereist 

 

 

Ben je op zoek naar een laptop voor je nieuwe opleiding ? HOGENT helpt je graag ! 

Voor meer info ga naar https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/ 

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod. 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fnl-be%2Fboot-camp&data=02%7C01%7Cmartine.verachten%40hogent.be%7C90215cb099ff4843df5908d804049e17%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C637263765168329912&sdata=YNdun%2F0yhEYIY5CeBn2VsLmTCpWg1gOTKkKCV8XzGWA%3D&reserved=0
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AFSTUDEERRICHTING VOEDINGSTECHNOLOGIE 
 

Boeken en syllabi 

 

• Syllabi en handboeken zijn via https://standaardstudentshop.hogent.be te koop  

vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 
- Vuurbestendige  labojas (100% katoen) met HOGENT logo en naam student 

- Zuurbestendige labojas (35% polyester, 65% katoen) met HOGENT logo en naam student 

- Veiligheidsbril type eagle CR39 bl (voor niet-brildragers) 

- Overzetbril Nagara Blank AK (voor brildragers) 

- Pipetteerballon 

- Spatel 

- HOGENT fluohesje (indien niet in bezit van) 

- Witte veiligheidsschoenen 

 

Deze materialen zijn te koop via https://www.depraets.be vanaf 11 september 2021. 

https://www.depraets.be/


   

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder de rubriek ‘andere 
studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig voor jouw opleiding. 

 

 

 

 

Zelf aan te kopen door de student 
 

- Eenvoudig rekenmachine (GEEN grafisch rekentoestel). Een eenvoudige rekenmachine is 

nodig voor de examenperiodes, een grafisch rekentoestel is tijdens de examens NIET 

toegelaten) (indien niet in bezit van) 

 
Laptop :  
 

Studenten dienen te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties (Model Basic) 

 

Windows laptop 

• geïntegreerde webcam 
• min. dual (2) core processor met 4 Threads en 4 MB shared cache 

• min. 8 GB 
RAM-geheugen 

• min. 128 GB SSD 

• scherm van 
14 of 15 inch 

• interne grafische kaart 
 

 MAC laptop 

*   Bepaalde software werkt enkel onder een Windows-besturingssysteem. Voor Mac-toestellen is 
aparte Windows 10 (64bit) bootpartitie met alle nodige updates vereist 

 

Ben je op zoek naar een laptop voor je nieuwe opleiding ? HOGENT helpt je graag ! 

Voor meer info ga naar https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/ 

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend aanbod 

 
 

 

Het departement rekent bepaalde kosten door aan de studenten. Deze kosten worden niet gedekt 

door het studiegeld en worden bijzondere studiekosten genoemd. De aanrekening van deze 

bijzondere studiekosten gebeurt via individuele facturatie of via aanrekening door derden. 

https://www.hogent.be/studiefiches/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fnl-be%2Fboot-camp&data=02%7C01%7Cmartine.verachten%40hogent.be%7C90215cb099ff4843df5908d804049e17%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C637263765168329912&sdata=YNdun%2F0yhEYIY5CeBn2VsLmTCpWg1gOTKkKCV8XzGWA%3D&reserved=0
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/


   

Elke (kandidaat-)student kan alle informatie (bedrag, berekeningswijze, omschrijving kosten, timing 
facturatie, terugbetalingsmodaliteiten, …) over de bijzondere studiekosten per opleiding / per 
afstudeerrichting terugvinden op de opleiding specifieke informatie op de website. 

 

 


