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Studiegelden en terugbetalingsregelingen 

2020‐2021 

 

Diploma- en creditcontracten 

Initiële bachelor- en masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, schakel- en 
voorbereidingsprogramma’s, afzonderlijke opleidingsonderdelen, behorende tot één of meerdere 
opleidingen 

 
Vast gedeelte 

Variabel gedeelte 
per studiepunt 

Niet-beurstariefstudent (art.II. 209) 

€ 245,20 

€ 11,70 

Bijna-beurstariefstudent (art. II. 210) € 4,30 

Beurstariefstudent (art. II. 210) € 111,90 € 0,0 

Niet-EER-studenten opleiding Muziek € 245,20 € 107,0 

Aan studenten die voor 2008-2009 reeds ingeschreven waren in een opleiding in het hoger onderwijs in Vlaanderen en die op basis van eerdere 
bepalingen geen verhoogd studiegeld dienden te betalen, mag gedurende de duur van deze opleiding geen verhoogd studiegeld gevraagd worden. 

Bijzondere inschrijvingscategorieën (per academiejaar variabel in functie van opgenomen studiepunten) 

Master-na-masteropleidingen in de voortgezette studies 
Muziek 

€ 245,20 € 93,6 

Studiegelden van Erasmus Mundus masteropleiding  

Master of Documentary Film Directing (DocNomads)  
European Joint Masters in Animation(Anima) 

€ 9.000/jaar 

Master of Documentary Film Directing (DocNomads) –  

European Joint Masters in Animation(Anima) 

EER-students with Erasmus Mundus scholarship 
 

€ 4.500/jaar 

Examencontracten 

 Vast gedeelte Variabel gedeelte 

Art. II. 212 € 111,90 € 4,30 
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Verhoogd studiegeld bij ontoereikend leerkrediet  

Toeslag per opgenomen studiepunt waarvoor geen leerkrediet beschikbaar is: € 11,70 

Opmerkingen: 

• Er wordt geen verhoogd studiegeld aangerekend voor bijna-beurstariefstudenten of 
beurstariefstudenten. 

• Binnen de associatie is afgesproken om eenmalig geen verhoogd studiegeld te vragen op het 
moment dat een student binnen de associatie heroriënteert van een academische naar een 
professionele opleiding. 

Terugbetalingsregeling bij uitschrijving 

Je verlaat de hogeschool definitief: 

• tot 1 november: de administratiekost gelijk aan het vast gedeelte wordt ingehouden 

• tussen 1 november en 1 maart: de administratiekost plus de helft van het bedrag per studiepunt wordt 
ingehouden. 

• Vanaf 1 maart is het volledige studiegeld verschuldigd en zijn er geen terugbetalingen meer. 

 

Gedeelte dat wordt ingehouden bij definitieve uitschrijving. 

  
Vast gedeelte 

Variabel gedeelte 
per studiepunt 

Student verlaat de instelling 
vóór 1 november 
 

Niet-beurstariefstudent 

€ 245,20 

- 

Bijna-
beurstariefstudent 

Beurstariefstudent € 111,90 

Niet-EER-studenten 
opleiding Muziek 

€ 245,20 

Ma-na-Ma 
voortgezette studies 
Muziek 

€ 245,20 

Student verlaat de instelling 
tussen 1 november en 1 maart 

Niet-beurstariefstudent 

€ 245,20 

€ 5,90 

Bijna-
beurstariefstudent 

€ 2,20 

Beurstariefstudent € 111,90 - 

Niet-EER-studenten 
opleiding Muziek 

€ 245,20 € 53,5 

Ma-na-Ma 
voortgezette studies 
Muziek 

€ 245,20 € 46,8 

 

Examencontracten 

  
Vast gedeelte 

Variabel gedeelte 
per studiepunt 

Student verlaat de instelling vóór 1 november € 111,90 - 

Student verlaat de instelling tussen 1 november en 
1 maart 

€ 111,90 € 2,20 

Indien de student de instelling verlaat op 1 maart of later: geen terugbetaling 

 
 


