
Studiekosten, studietoelage
en andere studiefinanciering
De meest gestelde vragen

OOK VOOR STUDENTEN AAN



Ben je bezorgd over de kosten van
je studie? Je bent van harte welkom
bij de Sociale Dienst van Studenten -
voorzieningen voor advies over studie-
financiering, zelfs al voor de start van
je studies. 

Hier geven we een antwoord op de meest
gestelde vragen van studenten.

Voor basisinformatie over studiefinanciering,
alsook over groeipakket/kinderbijslag,
studeren met een werkloosheidsuitkering,
belastingen, studies stopzetten… kun je
alvast terecht op deze overzichtelijke
website.

 www.centenvoorstudenten.be

De adviseurs van de Sociale Dienst
kunnen

• je een duidelijk zicht geven op het
prijskaartje van een jaar studeren 

• berekenen of je recht hebt op een
studietoelage en helpen bij je
aanvraag

• een voorschot op je studietoelage
geven

• nagaan of je in aanmerking komt voor
een extra financiële tussenkomst

• je informeren over bv. groeipakket/
kinderbijslag, de combinatie van
studeren en werken of een uitkering,
belastingen…
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1. Wat kost een jaar studeren en hoe
maak je het betaalbaar?

Welke kosten mag je zoal verwachten en hoe kan je deze drukken? Als student geniet je
gelukkig van heel wat voordelige tarieven en tegemoetkomingen. 

<

Studiekosten

• Studiegeld (zie p. 4)

• Studiemateriaal
Afhankelijk van de gekozen studierichting voorzie je  best een budget van € 350
tot € 500 per academiejaar. Veel cursussen worden betaalbaar aangeboden door
uitgeverij Acco, door de studentenkring van jouw faculteit of de UCLL-webshop.
Bijkomende literatuur, studiereizen, een abonnement op een vaktijdschrift of
specifieke uitrusting, zoals een labojas, doen de uitgaven uiteraard stijgen.

• Computer
Wie geen computer of laptop heeft, kan er één tegen een voordelige prijs huren
(€ 15 - € 30 / maand) of kopen via de KU Leuven, de Campusshop of de UCLL-
webshop.

Leefkosten

• Kot
Gemiddeld betaal je  voor een kamer in de private verhuurmarkt zo’n € 360 per
maand, maar veel hangt natuurlijk af van de locatie, het soort huisvesting en het
comfort. Of misschien kun je wel een kamer huren in een residentie van je onderwijs -
instelling, waar de huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen van je ouders?  

• Vervoer
Voor studenten gelden goedkope tarieven voor trein en bus. Vaak is ook de fiets
een ideaal vervoersmiddel, al dan niet in een huurformule (€ 70 / jaar bij VELO).

• Eten & drinken 
In de studentenrestaurants kun je aan democratische prijzen eten (€ 3,75 - € 6,90).

• Vrije tijd
Er zijn sport- en cultuurkaarten voor studenten (€ 27 en € 20).
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2. Hoeveel studiegeld moet je betalen? 

Er zijn drie tarieven voor je inschrijving: het niet-beurstarief (€ 947,20), het bijna-beurstarief
(€ 503,20) en het beurstarief (€ 111,90). Heb je recht op een studietoelage van de Vlaamse
Gemeenschap? Dan betaal je het beurstarief. Het loont dus de moeite om dit uit te zoeken.

 www.kuleuven.be/studiegelden
 www.ucll.be/studeren/inschrijven/studiegeld
 www.luca-arts.be/studiekosten-en-studiefinanciering
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3. Wanneer heb je recht op een studie -
toelage van de Vlaamse overheid en
hoe hoog is het bedrag?

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap moet
je aan drie voorwaarden voldoen: 

• Nationaliteitsvoorwaarden
Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonderingen voor studenten met een andere nationaliteit.

• Studievoorwaarden
Je moet voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn met een diplomacontract voor
één van de volgende opleidingen: 

- maximum twee graduaatsopleidingen
- maximum twee bacheloropleidingen 
- één master
- één schakelprogramma
- één voorbereidingsprogramma
- een eerste (verkorte) educatieve masteropleiding. 

Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, postgraduaat…) en de voorbereidings -
programma’s hierop, kun je geen studietoelage krijgen.  Wanneer je al 3 graduaten of
3 bachelors of 2 masters behaalde, dan kom je niet meer in aanmerking voor een
educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding. 

• Financiële voorwaarden
Het gezinsinkomen (loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, onroerende goederen
waar je zelf niet woont …) moet onder een bepaalde grens liggen. Je vindt het gezins -
inkomen op de laatste belastingbrief onder ‘Gezamenlijk belastbaar inkomen’. De inkomens-
 grens is afhankelijk van de samenstelling van je leefeenheid, uitgedrukt in punten.

Een studietoelage kan een paar honderden of enkele duizenden euro’s bedragen met
een minimum van € 277 en een maximum van € 2.577 € (pendelstudent) of € 4.293
(kotstudent). Het bedrag wordt bepaald door:

1. het gezinsinkomen,
2. of je kot- of pendelstudent bent 
3. het aantal opgenomen studiepunten en je studieresultaten uit het verleden 

 www.centenvoorstudenten.be/studietoelagen
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4. Hoe vraag je een studietoelage aan?

Vanaf 1 juli kun je op  www.studietoelagen.be je profiel aanmaken. We raden je aan om
aan te duiden dat de afdeling Studietoelagen je dossier elk jaar automatisch mag
onderzoeken. Dan hoef je de volgende jaren zelf geen initiatief te nemen. Vergeet zeker niet
je huurcontract aan je dossier toe te voegen.
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5. Hoe verloopt de betaling van je
studiegeld?

Ontvang je een studietoelage, dan heb je ook recht op verminderd studiegeld. 
Het is in dit geval belangrijk dat je bij je voorinschrijving aanvinkt dat je een studie -
toelage zal aanvragen.

<

Aangevinkt

Je betaalt (voorlopig) het beurstarief. Maak dan meteen je profiel aan op
www.studietoelagen.be (zie vraag 3).

Wat gebeurt er nadat je een studietoelage aanvroeg?

• Studietoelage goedgekeurd?
De Afdeling Studietoelagen van de overheid brengt zowel jou als de
Studentenadministratie op de hoogte. De studietoelage wordt op je rekening
gestort. Je studiegeld blijft het beurstarief en je betaalt niets bij.

TIP: Kijk de berekening van je studietoelage goed na: werd er rekening gehouden
het juiste aantal punten in je leefeenheid, je huurcontract en eventueel een recenter
inkomstenjaar, in het geval het gezinsinkomen verminderde?

• Studietoelage geweigerd? 
De Studentenadministratie past het tarief aan en vraagt je om bij te betalen.  
Denk je toch in aanmerking te komen? Neem contact op met de Sociale Dienst
van Studentenvoorzieningen.

<

Niet aangevinkt?

Je betaalt het niet-beurstarief. 
Denk je toch in aanmerking te komen voor een studietoelage? Of is het moeilijk om
het studiegeld onmiddellijk te betalen? Neem contact op met de Sociale Dienst van
Studentenvoorzieningen.
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SOCIALE DIENST LEUVEN
Van Dalecollege

Naamsestraat 80
3000 Leuven
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Welkom!

Op de Sociale Dienst van Studentenvoorzieningen ben je welkom met elke vraag of
twijfel over studiefinanciering. Misschien heb je een andere studentenzorg en weet je
niet goed waar je terechtkunt? Onze deur staat altijd voor je open. Maak een afspraak
en wij zoeken graag samen met jou wat je vooruithelpt.

• Voor (toekomstige) studenten van KU Leuven op campus Leuven of Groep T Leuven,
Hogeschool UCLL, campus Leuven en Diest en LUCA School of Arts campus
Lemmens: Studentenvoorzieningen, Sociale Dienst, + 32 16 32 44 28,
socialedienst@kuleuven.be, www.kuleuven.be/socialedienst 

• Voor (toekomstige) studenten op de andere KU Leuven-campussen: neem contact
op met de STUVO op je campus, www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen 

• Voor (toekomstige) studenten op de andere campussen van UCLL: je kunt terecht op
www.ucll.be/socialedienstlimburg

• Voor (toekomstige) studenten op de andere campussen van LUCA School of Arts:
je kunt terecht op https://www.luca-arts.be/nl/studiekosten-en-studiefinanciering

Volg ons op Facebook

Studentenvoorzieningen KU Leuven
hogeschool UCLL


