
   

 

  

BACHELOR IN DE CHEMIE – 
MODELTRAJECT 1  
STARTERSPAKKET: BOEKEN, SYLLABI, 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN 
ANDERE STUDIEMATERIALEN 

  

CHEMIE 
 



   

 

 
 
Boeken en syllabi 

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

te koop vanaf 11 september 2021. 

 

Andere studiematerialen  

 

• Zuurbestendige labojas (35% polyester, 65% katoen) 

• Vuurbestendige labojas (100% katoen) 

• Veiligheidsbril, Eagle cr39 blank (voor niet-brildragers) 

• Overzetbril Nagara pc Blank AK (voor brildragers) 

• Pipeteerballon 

• Metalen spatels (1 kleine hoeveelheid en 1 grote hoeveelheid)  

• Chemisch- en brandvertragende handschoenen: Alphatec Solvex 37-695 

 

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. 
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Student dient te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties 

  

OPGELET: Voor de opleiding CHEMIE is een laptop nodig met  

minimum 16GB geheugen en 256 GB SSD 
 

Windows laptop  

• geïntegreerde webcam 
• min. dual (2) core processor met 4 Threads en 4 MB shared cache 
• min. 16 GB RAM-geheugen 
• min. 256 GB SSD 
• scherm van 14 of 15 inch 
• interne grafische kaart 

 

 

APPLE  laptop is afgeraden omdat deze niet geschikt is voor de specifieke 

software die gehanteerd wordt in de opleiding.  

 

 

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


   

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. 

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. 

 

 


