Bijzondere studiekosten academiejaar 2022-2023
Naast het standaard studiegeld dien je als student 1 in KASK & Conservatorium ook de bijzondere
studiekosten te betalen.
De bijzondere studiekosten zijn opgedeeld in een vast en een variabel deel:
•

•

Het vaste deel is verschuldigd voor alle inschrijvingen samen en dekt de kosten voor de studentensoftware-licenties verdeeld via het digitale platform: Windows, Office, MacAfee virusscanner,
Linked in Learning, Adobe Creative Suite (niet voor Muziek, Drama, Beeldhouwkunst,
Schilderkunst), SketchUp (Interieurvormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur), GIS
(Landschaps- en Tuinarchitectuur)
Het variabele gedeelte wordt berekend per inschrijving op basis van de desbetreffende opgenomen
studiepunten. Enkele voorbeelden van variabele kosten:
o fotokopieën: extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten,
partituren, plannen, examens enz.
o basis gebruiks- en verbruiksmiddelen in ateliers
o afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten (gips, metaal, hout, producten
analoge fotografie, …)
o gezamenlijke studie-uitstappen
o aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief
instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers en in de diverse uitleendiensten
o gezamenlijke kosten bij projecten en tijdens de projectweek

Berekening
De berekening verloopt individueel op basis van de opleiding/traject en de inschrijving (voor de
bacheloropleiding relatief t.o.v. een volledig programma en voor de masteropleiding afhankelijk van een
inschrijving in masterproef I en/of II). De schema’s zijn opgenomen in het onderwijs- en examenreglement,
o.a. terug te vinden op de website.

Aanrekening
Kort na (her)inschrijving krijg je een voorlopige aanrekening in je HOGENT-mailbox. Gelieve deze te
betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.
De regelingen omtrent de bijzondere studiekosten, uitzonderingen en terugbetaling bij uitschrijving zijn
terug te vinden in het Onderwijs- en Examenreglement 2022-2023.

VERSO: bijdragen per traject

1
Voor alle opleidingen met uitzondering van de master-na-master Hedendaagse Muziek en de postgraduaten Curatorial Studies, Digital
Storytelling, European Postgraduate in Arts in Sound, Music Performance Pratice en Soloist Classical music waarbij de bijzondere studiekosten
vervat zitten in het studiegeld.

Bijzondere studiekosten academiejaar 2022-2023
PROF. BACHELORS
Interieurvormgeving (dagonderwijs)
Interieurvormgeving (afstandsleren)
Landschap- en tuinarchitectuur
Landschapsontwikkeling
ACAD. BACHELORS & MASTERS
Animatiefilm (ba)
Animatiefilm (ma)
Film (ba)
Animatiefilm (ma)
Autonome vormgeving
Fotografie (ba)
Fotografie (ma)
Grafische ontwerp (ba)
Grafisch Ontwerp (ma)
Mode (ba)
Mode (ma)
Textielontwerp
Beeldhouwkunst
Installatiekunst
Mediakunst
Performance
Schilderkunst
Tekenkunst
Vrije kunsten (ma)
Drama
Instrumentenbouw
Compositie
Muziektheorie/schriftuur
International Master in Composition for
Screen (InMics)
Muziekproductie
Uitvoerende muziek Jazz/Pop
Uitvoerende muziek Klassiek
Educatieve masters - verkort traject

Variabele deel Vast + variabel
Vaste deel (bij volledige
inschrijving)
200,101,99,101,101,0,200,101,99,100,88,12,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,13,88,88,88,13,88,88,13,13,13,13,13,13,13,13,13,-

282,272,282,272,212,232,262,242,187,212,182,262,287,212,212,212,287,212,187,277,237,187,88,820,40
237,207,187,7,-

370,360,370,360,300,320,350,330,275,300,270,350,300,300,300,300,300,300,275,290,250,200,100,820,40
250,220,200,20,-

