
   

 

 

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

ELEKTROMECHANICA 
 



   

 Boeken en syllabi 

 

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

      te koop vanaf 11 september 2021. 

 

 

Andere studiematerialen  

 
• Veiligheidsbril skyper PC blank opti NC (voor niet‐brildragers)  

• Overzetbril Nagara pc Blank AK (voor brildragers)  

• VMA501C  (kit velleman) 

• Overall voor langdurig gebruik  

• Vuurbestendige labojas (100% katoen)  

• Veiligheidsschoenen S3 hoog model 

• Zijsnijtang (HP03N)   

• Combinatietang (HP01N)   

• Striptang (HP08N)   

• Oordoppen  

• Set schroevendraaiers  

 

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. 

 

  

  

Deze materialen worden aangekocht door de student zelf  

  

• Gereedschapskoffer met hangslot en bijhorend naametiket (pas nodig in 

semester 2)  

• Digitaal universeel meettoestel met CE keurmerk   

(de opleiding beveelt aan: Amprobe 30XR‐A)   

    
  

 

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


   

 

 

Student dient 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  

 

• APPLE  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. 
 
 
 
 
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/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/
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. 

 

 


