
 

 
 

 

Het prijskaartje van een jaar hoger onderwijs (2014-2015) 

 
De kostprijs van een jaartje hoger onderwijs kan wel eens verschillen al naargelang de omstandigheden. 
Concrete info vind je op de sites van universiteiten/hogescholen en  http://www.centenvoorstudenten.be. 

 Er is geen noemenswaardig verschil tussen het professioneel of het academisch hoger onderwijs. Bij wijze 
van voorbeeld info van de twee grootste Vlaamse universiteiten: 

KU Leuven 
Inschrijvingsgeld 
Door de flexibilisering van het hoger onderwijs is het soms moeilijk exact te bepalen hoeveel je zal moeten 
betalen voor een volledig academiejaar. Omdat voor sommige studenten het programma van het tweede 
semester nog kan wijzigen, kan in de loop van het jaar een herberekening gebeuren op basis van reële 
studiepunten. Het te betalen bedrag verschilt al naargelang: 

-      het soort van inschrijvingscontract; 
-      het aantal opgenomen studiepunten; 
-  Het feit of je al dan niet gerechtigd bent op een studiebeurs. De concrete regeling kan verschillen 

per universiteit/hogeschool. Het inschrijvingsgeld moet jaarlijks betaald worden. 
Voor het academiejaar 2013- 2014 zijn de inschrijvingsgelden: 
- Diploma- of creditcontract, voltijds student en geen beursstudent: € 619,90 
- Diploma- of creditcontract, voltijds student en beursstudent: € 103,90 
- Diploma- of creditcontract, voltijds student en bijna-beursstudent: € 409,90 

(‘bijna-beursstudent’ = inkomen leefeenheid max.€ 1496,00 boven de maximumgrens) 

 
Studie- en leefkosten KU Leuven 
De totale kostprijs wordt in hoge mate bepaald door de aard van de studierichting en de levenswijze. 

Gemiddeld betaal je per academiejaar en afhankelijk van de gekozen studierichting, € 300 tot € 500 aan 

cursussen en studiemateriaal. Bijkomende literatuur, een abonnement op een vaktijdschrift, specifieke 
uitrusting in sommige faculteiten (bv. pc, labojas) doen de uitgaven stijgen. 
Er is natuurlijk ook de kost van het leven in Leuven: een kot huren, eten, ontspanning, vervoer. 
De huurprijs van een kamer in een gesubsidieerde residentie hangt af van het inkomen van je ouders. In 
2014 – 2015 betaal je voor een tienmaandencontract tussen € 105,00 en € 270,00 per maand, alle kosten 
inbegrepen.  
De gemiddelde huurprijs van een kamer in een niet-gesubsidieerde residentie van de KU Leuven, een kamer 
in een private residentie of een kamer bij particulieren bedraagt dit jaar gemiddeld tussen € 310,00 en € 
450,00 per maand, afhankelijk van het comfort en de grootte. 

In een studentenrestaurant betaal je minimaal € 3,10 voor een maaltijd.  
Je geniet extra voordelen voor verplaatsing van en naar Leuven (bv. Campuskaart NMBS, Buzzy Pazz) 
en je krijgt een gratis studentenpas voor busgebruik in het stadsgebied. Desgewenst kan je een fiets 
huren bij VELO (http://www.kuleuven.be/velo/) voor 65,00 € voor een jaar. Ook voor allerhande 
culturele en sportieve activiteiten zijn er speciale studentenprijzen en –passen. 
De overheid biedt een aantal financiële voordelen aan voor studenten en hun ouders. Zo is er recht op 
kinderbijslag tot 25 jaar en is er een belastingvermindering. Sommige studenten hebben recht op een 
studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij spelen inkomensgrenzen en studievoortgang een 

belangrijke rol. De Sociale Dienst kan berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage. 
Daarnaast kan je er ook terecht voor concrete financiële hulp (vb. voorschotten op de studietoelage). Ook 
als je niet gerechtig bent op een studietoelagen, maar wel financiële problemen hebt, kan je er terecht voor 
bv. een studielening. 

 
 
   Bron: 
http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/socialedienst/studiefinanciering/studentenbudget.html 
 
 
 

http://www.centenvoorstudenten.be./
http://www.kuleuven.be/velo/
http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/socialedienst/studiefinanciering/studentenbudget.html


 

UGent: Raming van de studiekosten voor het academiejaar 2014-2015 
(kosten per academiejaar – berekend op 9 maanden) 

 

PENDELSTUDENT 
 
 

Beursstudent 

 
 

Bijna beursstudent 

 
 

Niet- beursstudent 
  

Studiegeld 
 

€ 103,90 
 

€ 409,90 
 

€ 619,90 
Cursussen / boeken € 335,00 € 335,00 € 335,00 
Alg. benodigdheden € 115,00 € 115,00 € 115,00 
Sociaal /cultureel € 496,00 € 496,00 € 496,00 
Voeding € 922,00 € 922,00 € 922,00 
Vervoerskosten € 183,00 € 183,00 € 183,00 
Totaal € 2154,90 € 2460,90 € 2670,90 

 
KOTSTUDENT    

 
 

Beursstudent 
 

Bijna beursstudent 
 

Niet beursstudent 
Studiegeld € 103,90 € 409,90 € 619,90 
Cursussen / boeken € 335,00 € 335,00 € 335,00 
Alg. benodigdheden € 115,00 € 115,00 € 115,00 
Sociaal / cultureel € 496,00 € 496,00 € 496,00 
Voeding € 1355,00 € 1355,00 € 1355,00 
Huur UGent kamer(*) € 1323,00 € 1503,00 € 2322,00 
Huur UGent studio (*) € 2700,00 € 2880,00 € 3699,00 
Huur privé kamer: € 2790,00 € 2790,00 € 2790,00 
Huur privé studio: € 3960,00 € 3960,00 € 3960,00 
Vervoerskosten € 183,00 € 183,00 € 183,00 

 

Totaal UGent kamer € 4000,90 € 4486,90 € 5515,90 

60 
Totaal UGent studio € 5377,90 € 5863,90 € 6892,90 
Totaal privé kamer € 5467,90 € 5773,90 € 5983,90 
Totaal privé studio € 6637, 90 € 6943,90 € 7153,90 

 
(*) Opgelet: de huurtermijn in de universitaire homes bedraagt 12 maanden. Hier wordt geen rekening mee 

gehouden in bovenstaande berekening. 
 
 
      Bron: http://www.ugent.be/student/nl/studeren/administratie/sociale-dienst/studeren/totaal.pdf 

http://www.ugent.be/student/nl/studeren/administratie/sociale-dienst/studeren/totaal.pdf

