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Forfaitaire toeslag extra studiekosten 
2021-2022 

Toelichting (artikel 13 onderwijs- en examenreglement) 
Artikel 13. Aanrekening van extra-studiekosten 
§1. Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke
evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband
houden met de organisatie van de opleiding. De aanrekening en inning van extra studiekosten
gebeurt door de financiële dienst van LUCA School of Arts.

§2. Vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten worden verrekend onder
de vorm van een forfaitaire toeslag waarvan het bedrag kan verschillen naargelang van de opleiding.
De forfaitaire toeslag voor extra studiekosten wordt jaarlijks vastgelegd na voorafgaandelijk overleg
met de studenten, zonder dat dit reglement als geheel moet gewijzigd worden. Voor de bedragen
wordt verwezen naar de website van LUCA School of Arts; de verantwoordingen ervan per opleiding
staan op Toledo.

§3. Studenten die zich inschrijven voor een volledig academiejaar, betalen het volledige bedrag van
de forfaitaire toeslag voor extra studiekosten, ongeacht het contracttype of het aantal studiepunten
waarvoor zij zich inschrijven. In afwijking hiervan, kan een opleiding voor de categorie van
werkstudenten een verminderd forfaitair tarief hanteren. Studenten die zich slechts gedurende één
semester inschrijven betalen de helft van het bedrag.

§4. Studenten die een periode in het buitenland verblijven in het kader van hun studies (bijv.
Erasmus (m.u.v. Erasmus Belgica), verplichte stage in het buitenland), krijgen een gedeelte van de
forfaitaire toeslag voor extra studiekosten terugbetaald à rato van 1/10de van het bedrag per
begonnen maand dat ze in het buitenland verblijven.

§5. Enkel in uitzonderlijke, individuele gevallen kan worden afgeweken van het verschuldigde bedrag
aan extra studiekosten mits gemotiveerd verzoek van studenten gericht aan de administratief
directeur, die erover beslist.

Opleidingen Afstudeerrichting 
extra studiekosten 2021-
2022 

Drama (Leuven) 400 

Muziek (Leuven) Jazz 200 

Muziek (Leuven) Compositie 200 

Muziek (Leuven) Directie 200 

Muziek (Leuven) Instrument/Zang 200 

Muziek (Leuven) Muziektherapie 200 

Muziek (Leuven) Muziekpedagogie 200 

Voortgezette studies Muziek (Leuven) geen 

Specifieke Lerarenopleiding Muziek en 

Drama  geen 
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Educatieve master Podiumkunsten 

(muziek en drama) 200 

Educatieve master Audiovisuele en 

Beeldende Kunsten (AVK & BK) 200 

Audiovisuele Kunsten (Brussel) 400 

Audiovisuele Kunsten (Genk) 

Game Design 

(Communicatie-

media design) 200 

Audiovisuele Kunsten (Genk) Animatiefilm 200 

Audiovisuele Kunsten (Genk) Televisie-Film 200 

Specifieke Lerarenopleiding BK (Gent) geen 

Bouw (Brussel) 200 

Audiovisuele technieken: Film-TV-Video 

(Vorst) 400 

Audiovisuele technieken: Fotografie 

(Vorst) 

300 (225 voor 

werkstudenten) 

Visual Design (Gent) 200 

Beeldende Kunsten (Brussel en Gent) Grafisch ontwerp 200 

Beeldende Kunsten (Gent) Textielontwerp 200 

Beeldende Kunsten (Brussel en Gent) Vrije Kunsten 200 

Beeldende Kunsten (Brussel en Genk) Fotografie 200 

Interieurvormgeving (Brussel en Gent) 200 

Productdesign (Genk) 200 

Erasmus Mundus Joint Master geen 
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Terugbetalingsregeling 

- uitschrijving vóór 1 november: 80% van het bedrag wordt terugbetaald;

- uitschrijving tussen 1 november en 1 maart: terugbetaling van de helft van het bedrag;

- uitschrijving na 1 maart: geen terugbetaling

Voor bijkomende informatie kan men terecht bij de opleidingsverantwoordelijke via de 

onderwijsadministratie van de betrokken campus:  

Onderwijsadmin.brussel@luca-arts.be (Campus Sint-Lukas Brussel) 

Onderwijsadmin.gent@luca-arts.be  (Campus Sint-Lucas Gent)  

Onderwijsadmin.genk@luca-arts.be  (Campus C-Mine Genk)  

Onderwijsadmin.vorst@luca-arts.be  (Campus Narafi Vorst)  

Onderwijsadmin.leuven@luca-arts.be  (Campus Lemmens Leuven)
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