Het prijskaartje van een jaar hoger onderwijs: raming inschrijvingsgeld voor
2020-2021
De kostprijs van een jaartje hoger onderwijs verschilt al naargelang de omstandigheden. Info vind je
op http://www.centenvoorstudenten.be .
Er is geen kostenverschil tussen graduaatsopleidingen, initiële bachelor- en masteropleidingen,
educatieve bachelor- en masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, schakelprogramma’s,
voorbereidingsprogramma’s en afzonderlijke opleidingsonderdelen.
Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een vast gedeelte en een variabel gedeelte per
studiepunt. Afhankelijk van je situatie betaal je een ander bedrag aan inschrijvingsgeld.
Beurstariefstudent:
Je bent beurstariefstudent als je:
- een studietoelage ontvangt van de Vlaamse overheid
of
- voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen krijgt omdat je niet
voldoet aan de pedagogische voorwaarden (je opleiding)
Bijna-beursstudent:
Je bent bijna-beursstudent als:
- je geen studietoelage ontvangt maar je referentie-inkomen is lager dan de maximumgrens
vermeerderd met 3.209 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd);
én
- je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de afdeling School- en Studietoelagen of je
bent een EER burger.
Niet-beurstariefstudent:
Je bent niet-beurstariefstudent als je tot geen van bovenstaande categorieën behoort. Je betaalt dan
het volle bedrag van het inschrijvingsgeld, nl. 947,2 € als je 60 studiepunten opneemt (=
diplomacontract).

Geïndexeerde bedragen inschrijvingsgeld voor academiejaar 2020-2021
Codex Hoger Onderwijs
Situatie
Niet-beurstariefstudent

Vast gedeelte
230,0 €

Variabel gedeelte
per studiepunt
11,0 €

Geïndexeerd
Vast gedeelte
245,2 €

Variabel gedeelte
per studiepunt
11,7 €

Voor een niet-beursstudent met diplomacontract is dit dan 245,2 + (60 x 11,7 = 702) = 947,2 €
Bijna-beursstudent

230,0 €

4,0 €

245,2 €

4,3 € **

Voor een bijna beursstudent met diplomacontract is dit dan 245,2 +(60 x 4,3) = 503,2 €
Beurstariefstudent

105,0 €

0,0 €

111,9 €

0,0 € ***

Voor een beurstudent met diplomacontract is dit dan 111,9 + (60 x 0,0) = 111,9 €

Meer info over studie- en leefkosten: enkele voorbeelden:
o
o
o
o

Universiteit Antwerpen
KU Leuven
Arteveldehogeschool
HO Gent

