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Studiekosten 
KORTE INHOUD 

 

Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij 

moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Dit kostenplaatje 

is er met de onderfinanciering van ons hoger onderwijs niet transparanter op geworden. 

Bovendien werd in 2016 duidelijk dat de instellingen hoger onderwijs extra kosten 

aanrekenen, bovenop het studiegeld en bovenop de kosten die studenten uitgeven aan 

hun cursusmateriaal, uitstappen en andere kosten rechtstreeks verbonden aan hun studies 

De democratisering van ons hoger onderwijs en een expliciete nadruk op toegankelijkheid 

zorgt ervoor dat de hoogte van studiekosten zeer belangrijk is voor VVS. VVS wil daarom 

aandacht vragen voor de extra kosten die instellingen aanrekenen en specifiek voor de 

vorm waarin deze kosten aangerekend worden. VVS wil in deze context forfaitaire kosten 

duidelijk veroordelen, studiekosten moeten an sich beperkt worden, maar indien 

noodzakelijk steeds afhankelijk zijn van de studieprogramma’s van de betrokken 

studenten. Transparantie over deze kosten en de andere kosten die bovenop het 

inschrijvingsgeld komen, is dan ook noodzakelijk voor de Vlaamse Vereniging van 

Studenten. 

VVS vraagt: 

✓ Betaalbare opleidingen voor iedere student, waarbij studiekost niet de doorslag 

geeft bij de studiekeuze van de student. 

✓ Sensibilisering van de instellingen en opleidingen over extra studiekosten voor bv. 

studiemateriaal en studiereizen.  

✓ Een realistische schatting van de kosten die een student over de hele opleiding zal 

dragen.  
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1.  Informatieschets 
De studiekost van een student kan onderverdeeld worden in twee verschillende 

categorieën: Strikt studiegebonden kosten en andere kosten. In dit standpunt wordt 

gesproken over de strikt studiegebonden kosten. De andere kosten behelzen o.a. kosten 

voor huisvesting, mobiliteit enz. en deze bespreken we in hun respectievelijke 

standpunten. Binnen de strikt studiegebonden kosten kunnen we ook weer drie 

verschillende categorieën gaan onderscheiden: het studiegeld of inschrijvingsgeld, de extra 

studiekosten die een instelling hoger onderwijs aanrekent en alle kosten verbonden aan de 

studie die niet in deze twee vorige categorieën ingebed zijn.  

Het inschrijvingsgeld of studiegeld is volgens de codex hoger onderwijs het bedrag dat een 

student betaalt voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens. De extra 

studiekosten zijn dus de kosten die hier niet toe behoren. De derde groep kosten omvat 

kosten zoals studiemateriaal en andere kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de 

opleiding. 

1.1. Het studiegeld 
Het studiegeld van de student is de meest tastbare kost van de strikt- studiegebonden 

kosten. De verhoging van het inschrijvingsgeld bespreken we uitgebreid in het standpunt 

Financiering.1 In dit standpunt zetten we graag nog even de inschrijvings- of studiegelden 

op een rij voor niet-beursstudenten, beursstudenten en bijna-beursstudenten.  

Sinds de verhoging van het studiegeld in 2014 betaalt een niet-beursstudent in het 

academiejaar 2016-2017 voor een diploma of creditcontract een vast gedeelte van 230 

euro en hier bovenop 11 euro per opgenomen studiepunt. Als we uitgaan van een 

standaard traject van 60 studiepunten geeft dit een totale studiekost van 890 euro voor 

een academiejaar.  

Om beursstudent te zijn in Vlaanderen moet je ofwel een studietoelage ontvangen van de 

overheid ofwel voldoen aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen 

krijgen omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden2. Als beursstudent betaal 

je alleen een vast gedeelte van 105 euro. Je kan in Vlaanderen ook de status krijgen van 

bijna-beursstudent als je aan bepaalde financiële criteria voldoet waardoor je niet in de 

beurscategorie hoort, maar een tussentarief opgelegd krijgt. Als bijna-beursstudent betaal 

je ook een vast bedrag van 230 euro zoals de niet-beursstudenten, maar betaal je per 

                                                      

1 http://www.vvs.ac/standpunt-financiering-26-05-2017 
2 http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studiegelden 

http://www.vvs.ac/standpunt-financiering-26-05-2017
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studiegelden


 

 

 

 Standpunt | Studiekosten | 5 

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac 

opgenomen studiepunt 4 euro i.p.v. 11 euro. Dit geeft voor een student met 60 opgenomen 

studiepunten een totale studiekost van 470 euro.  

Als je een bachelor-na-bachelor of master-na-master start, mogen de instellingen hogere 

studiegelden vragen. Dit wordt bepaald per instelling. VVS streeft ernaar deze studiegelden 

zo laag mogelijk te houden. 

1.2. Extra kosten 
Daarnaast blijken alle instellingen hoger onderwijs ook nog extra kosten aan te rekenen 

naast het studiegeld. In deze tijden van besparingen op het hoger onderwijs is dit voor 

VVS een zeer belangrijk aandachtspunt. Eind 2015 werd bovendien aandacht gevraagd in 

de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement over een bepaalde hogeschool die 

forfaitaire studiekosten aanrekent aan haar studenten.  

Minister Crevits gaf de regeringscommissarissen in januari 2016 opdracht om deze extra 

kosten te onderzoeken. Hieruit bleek dat alle instellingen extra kosten doorrekenen aan de 

student, al waren deze kosten zelf zeer divers. Wat voor VVS van groot belang is, is de 

wijze van aanrekening van deze kosten. Volgens het rapport werken de universiteiten met 

individuele facturering, en gebruiken de hogescholen zowel individuele facturering, forfaits 

en een mengvorm van beiden3.  

VVS wil heel duidelijk forfaitaire rekeningen veroordelen. Transparantie en sensibilisering 

over welke kosten extra aangerekend worden aan studenten naast alles dat ze al betalen, 

is van cruciaal belang. Bovendien moet je als student ook voor aanvang van je studie een 

idee hebben van de kosten van hoger onderwijs. We begrijpen dat de instellingen hoger 

onderwijs alternatieve wijzen van financiering moeten vinden om de kwaliteit van ons 

hoger onderwijs te waarborgen na de recente besparingen. We willen hierbij echter sterk 

benadrukken dat deze rekening niet bij de studenten moet belanden, maar bij de overheid. 

VVS vraagt dan ook met nadruk om alle kosten voor studenten zo laag mogelijk te houden. 

1.3. Andere studiegebonden kosten 
Naast het studiegeld en de extra kosten kan de totale financiële belasting van een studie 

alleen berekend worden als je rekening houdt met andere studiegebonden kosten. 

Hieronder horen o.a. het studiemateriaal (cursussen, handboeken en kopieën), computer 

                                                      

3http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regeringscommissariaat/rapporten/result

aten%20onderzoek%20forfaitaire%20en%20extra%20studiekosten_brief%20aan%20mi

nister%20Crevits.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regeringscommissariaat/rapporten/resultaten%20onderzoek%20forfaitaire%20en%20extra%20studiekosten_brief%20aan%20minister%20Crevits.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regeringscommissariaat/rapporten/resultaten%20onderzoek%20forfaitaire%20en%20extra%20studiekosten_brief%20aan%20minister%20Crevits.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regeringscommissariaat/rapporten/resultaten%20onderzoek%20forfaitaire%20en%20extra%20studiekosten_brief%20aan%20minister%20Crevits.pdf
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en toebehoren, studiereizen en –bezoeken, ateliergeld, stagekosten, kosten verbonden aan 

het eindwerk en kosten verbonden aan internationale uitwisselingen.  

VVS wil benadrukken dat er steeds voor moet worden gezorgd dat elke opleiding betaalbaar 

is voor elke student. Voor VVS ligt de nadruk nog steeds op de betaalbaarheid van elke 

opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. Een studiekeuze mag nooit gemaakt worden op 

basis van de kostprijs van een opleiding of de financiële verschillen tussen opleidingen.  

Daarnaast ijveren we voor transparantie van deze kosten. Deze kosten moeten zoveel 

mogelijk op voorhand aan de student worden meegedeeld, dit kan niet altijd even 

gedetailleerd maar VVS vraagt om een schatting van deze kosten. Specifiek pleit VVS voor 

een decretale verankering van de informering van de instellingen hoger onderwijs om elke 

student voor aanvang van de studies een realistische en onderbouwde schatting te geven 

van het totaal van de te maken kosten. Bij elk nieuw academiejaar zou een up-to-date 

opsomming van de kosten van dat jaar meegegeven moeten worden. De mogelijkheid 

bestaat dat deze kosten wijzigen doorheen de jaren, maar elke student zou voor de 

herinschrijving moeten weten welke kosten hij dat volgende academiejaar kan verwachten. 

VVS kan akkoord gaan met een kostenvork per opleidingsonderdeel, zodat de student weet 

tussen welk minimum- en maximumbedrag hij de kosten kan plaatsen. Op deze manier 

krijgt de student een realistisch beeld van de kosten voor de opleiding, en wordt ook een 

foutenmarge ingerekend op deze schatting. Ook voor studenten in een flexibel traject 

vormt deze manier van communiceren een oplossing, deze studenten kunnen immers voor 

de vakken die ze volgen, optellen wat hun totale kost zal zijn. 

1.3.1. Studiemateriaal 
Specifiek over het cursusmateriaal zoals de kopieën, handboeken enz. wil VVS ook nog 

enkele aandachtspunten meegeven. VVS wil in dit kader graag oproepen om het 

cursusmateriaal steeds gratis online toegankelijk te stellen voor studenten. Op deze manier 

kan op een duurzame manier de studiekost voor studenten voor een deel ingeperkt worden 

indien een geprinte versie niet nodig is. De communicatie hierrond is dan ook van groot 

belang zodat elke student dit materiaal kan terugvinden. Daarnaast wil VVS ook vragen 

aan de instellingen om zo veel mogelijk samen te werken met studenteninitiatieven om 

cursussen af te drukken en boeken te verkopen. Voor VVS mag het geheel aan kosten 

geen rem vormen op de democratisering van het hoger onderwijs. 

1.4. Financiële ondersteuning 
Als je het thuis financieel wat moeilijker hebt, zijn er verschillende manieren om je studies 

te financieren. De belangrijkste inkomstenbron is een studietoelage vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen die hieraan gekoppeld worden. 

Ook via de sociale dienst van je hogeschool of universiteit kan je aankloppen voor financiële 

hulp. Deze hulp is instellingsspecifiek en wordt steeds individueel behandeld.  
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VVS vraagt hierbij om sterk te blijven inzetten op de communicatie over deze 

mogelijkheden. Zeker op instellingsniveau is er veel mogelijk naar ondersteuning toe en 

de communicatie hierrond is dan ook cruciaal. Het moet voor elke student duidelijk zijn 

waar ze terechtkunnen indien ze problemen ondervinden met het financieren van hun 

studies.  

We vragen hierbij ook sterke communicatie over kosten die gepaard gaan met een 

studentenleven zoals huurkosten, kosten voor vervoer, leefkosten enz. De instellingen 

leveren in deze context vaak al een sterke inspanning om (toekomstige) studenten van 

een schatting te voorzien. VVS wil hen graag vragen dit te blijven doen en nog meer in te 

zetten op communicatie over mogelijke beurzen en oplossingen ter financiering van deze 

kosten. We verwijzen ook graag naar onze standpunten over huisvesting4 en mobiliteit5 

waarin dieper ingegaan wordt op deze standpunten. 

2. Stand van zaken 
VVS streeft voor de democratisering van het hoger onderwijs waardoor iedere student kan 

deelnemen aan het hoger onderwijs. Om dit doel te bereiken is het van groot belang dat 

de studiekost voor iedereen betaalbaar blijft. Dat wil zeggen: geen verhoging van de 

studiegelden, enkel strikt noodzakelijke bijkomende kosten die duidelijk worden 

aangegeven, een inschatting en liefst opsomming van de bijkomende kosten, 

studietoelagen die de studiekost ook echt dekken... Dit alles in het belang van de student. 

De overheid moet hiervoor gepaste maatregelen nemen, en mag deze 

verantwoordelijkheid niet zomaar afwentelen op de instellingen, zeker niet in economisch 

moeilijke tijden.  

Eind 2016 werd een voorstel van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger 

Onderwijs ingediend bij het Vlaams Parlement aangaande het informeren van studenten 

over het totale kostenplaatje van hun studie. Dit voorstel werd ingediend door Tine Soens, 

Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Jan Bertels6. Op basis van het rapport van de 

regeringscommissarissen vroegen ze hierin om de transparantie over de bijkomende 

studiekosten te verhogen. De indieners geven ook aan dat er geen uniforme regelgeving 

over deze bijkomende studiekosten bestaat, wat een bijkomende reden vormde om 

transparantie hierover decretaal te bepalen.  

                                                      

4 http://www.vvs.ac/standpunt-studentenhuisvesting-19-11-2015 
5 http://www.vvs.ac/standpunt-mobiliteit-20-04-2017 
6 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1004-2.pdf 

http://www.vvs.ac/standpunt-studentenhuisvesting-19-11-2015
http://www.vvs.ac/standpunt-mobiliteit-20-04-2017
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1004-2.pdf
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Er werd ook een advies uitgebracht over de studiekosten door de Vlaamse Onderwijsraad7. 

Hierin doen zij een oproep naar transparantie en drukking van deze extra studiekosten die 

hoog kunnen oplopen. Dit zorgt immers voor een extra financiële drempel voor de student. 

De Vlor roept ook op tot dialoog over welke kosten extra aangerekend kunnen worden, en 

wat eigenlijk al gedekt zou moeten zijn door het studiegeld/inschrijvingsgeld. Deze dialoog 

zou ook gevoerd moeten worden op opleidingsniveau om ter sensibilisering te werken van 

hoge studiekosten. VVS benadrukt graag dat we dit advies volledig mee ondersteunen.  

Ondanks het VLOR-advies en het onderzoek door de regeringscommissarissen werd in de 

commissie onderwijs een negatief stemresultaat gehaald over het voorstel van decreet 

houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs. Er werd geen artikel opgenomen in 

onderwijsdecreet 27. 

3.  De toekomst 
Voor VVS is het van belang dat elke student in het Vlaamse Hoger Onderwijs kan genieten 

van kwalitatief en toegankelijk onderwijs. De huidige financiële situatie noopt de 

instellingen om extra studiekosten aan te rekenen bovenop het verhoogde 

inschrijvingsgeld. We vragen echter met aandrang aan de overheid om de rekening niet te 

laten doorschuiven naar de student. Extra studiekosten brengen de toegankelijkheid van 

ons onderwijs in gevaar, zeker wanneer hierover niet op een volledig transparante manier 

wordt gecommuniceerd. VVS wil deze kosten dus blijven beperken door de instellingen en 

opleidingen te sensibiliseren in de toekomst. Daarnaast blijven we ijveren voor volledige 

transparantie van bijkomende studiekosten.  

VVS vraagt: 

✓ Betaalbare opleidingen voor iedere student, waarbij studiekost niet de doorslag 

geeft bij de studiekeuze van de student. 

✓ Sensibilisering van de instellingen en opleidingen over extra studiekosten voor bv. 

studiemateriaal en studiereizen.  

✓ Een realistische schatting van de kosten die een student over de hele opleiding zal 

dragen. 

                                                      

7 http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-1617-001.pdf 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-1617-001.pdf

