FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

Studiegebied:
• Gezondheidszorg
• Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
• Industriële Wetenschappen en Technologie
• Onderwijs
• Sint Lucas Antwerpen
• Sociaal-Agogisch Werk
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SINT LUCAS ANTWERPEN
Fotografie
Bekijk Fotografie

Audiovisuele en Beeldende Kunsten
Forfaitaire kosten 2018-2019

De forfaitaire kosten worden verrekend op basis van de opgenomen
opleidingsonderdelen in het studieprogramma. De bedragen worden enerzijds
bepaald op basis van het verbruik van didactische materialen voor deze
opleidingsonderdelen in het voorgaande kalenderjaar en anderzijds op basis
van de studentenaantallen in de voorbije drie academiejaren.
• Grafisch ontwerp:
▪ Bachelor studio: 5 euro
▪ Bachelor class: 60 euro
▪ Masterproef: 5 euro
• Juweelontwerp:
▪ Bachelor studio: 117 euro
▪ Bachelor class: 60 euro
▪ Masterproef: 105 euro
• Vrije kunsten:
▪ Bachelor studio: 107 euro
▪ Bachelor class: 60 euro
▪ Masterproef: 105 euro
Opleidingsgebonden kosten (indicatie) 2018-2019

•

Naast de vanzelfsprekende boeken en cursussen heb je voor elke
afstudeerrichting een computer en internetverbinding nodig.
• Hou er ook rekening mee dat er in de verschillende academiejaren
optionele, soms verplichte bezoeken aan musea en tentoonstellingen in
binnen- en buitenland en een optionele meerdaagse buitenlandse reis
wordt georganiseerd.
Daarnaast zijn er afhankelijk van de afstudeerrichting nog enkele kosten, we
geven hieronder een indicatie (onder voorbehoud van wijzigingen) van de
voornaamste kosten.
Grafisch ontwerp:
• Laptop met hoge grafische mogelijkheden, bij voorkeur een Apple MAC
• Softwarepakketten voor grafische verwerking
• Een professioneel digitaal fototoestel
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• Kosten om het eindwerk te maken
Juweelontwerp en Edelsmeedkunst:
• Materiaalkost (verschillende metalen)
• Vakliteratuur
• Kosten om het eindwerk te maken
Vrije kunsten
• Materiaalkost (zoals verf, etsplaten, klei … )
• Vakliteratuur
• Kosten om het eindwerk te maken
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GEZONDHEIDSZORG
Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten 2018-2019
Verpleegkunde
Forfaits verbruiksmateriaal skillslab:
•
•
•

1ste jaar: 53,51 euro
2de jaar: 17 euro
3de jaar: 5 euro

Boeken en cursussen:
•

nog niet beschikbaar

Andere:
•

nog niet beschikbaar

Vroedkunde
Forfaits verbruiksmateriaal skillslab:
•
•
•

1ste jaar: 19 euro
2de jaar: 5 euro
3de jaar: 10 euro

Boeken en cursussen:
•

nog niet beschikbaar

Andere:
•

nog niet beschikbaar
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HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten 2018-2019
Accountancy-Fiscaliteit

•

•
•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 589,46 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 318,02 euro
o Studiereis Parijs: 160 euro
de
3 jaar:
o Boeken en cursussen: 223,66 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Bootcamp: prijs nog niet bekend
o Facultatief: Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)

Financie- en Verzekeringswezen

•

•
•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 320,81 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
o KdG rekentoestel: 13 euro
2de jaar:
o Boeken en cursussen: 162,91 euro
de
3 jaar:
o Boeken en cursussen: 90,91 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Facultatief: Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)
Studiereis Londen: 370 euro

International Business

•
•

1ste jaar: Logistiek spel: 7,50 euro
Andere kosten zijn nog niet beschikbaar

Internationaal Ondernemen

•
•

2de jaar: Bedrijfssimulatiespel: 30 euro
Andere kosten zijn nog niet beschikbaar

KMO-Management

•

1ste jaar:
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•

•

o Boeken en cursussen: 378,21 euro
o Keuzetaal:
▪ Spaans: 33,61 euro
▪ Duits: 9,25 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
o KdG rekentoestel: 13 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 234,02 euro
o Keuzetaal:
▪ Spaans: 4,45 euro
▪ Duits: 7,40 euro
de
3 jaar:
o Boeken en cursussen: 149,89 euro
o Keuzetaal:
▪ Spaans: 4,12 euro
▪ Duits: 6,62 euro
o Logistiek spel: 7 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Facultatief:
▪ Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)
▪ Keuzevak MBTI: 21,33 euro

Logistiek Management

•

•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 344,72 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
o Havenuitstap: 25 euro
o Logistiek lab: 20 euro
o Facultatief: fluo hesje: 3 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 412,76 euro
o Visitekaartjes stage: 15 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Logistiek spel: 7,50 euro
o Logistieke dag: 25 euro
o Studiereis: 220 euro
3de jaar:
o Boeken en cursussen: 111,55 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Bezoek Katoennatie: 15 euro
o Keuzevak Breakbulk: terminalbezoek: 15 euro
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o Keuzevak Global Forwarding: netwerkevent: 10 euro
o Facultatief: Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)
Marketing

•

•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 377,53 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
o Markethon 2-daagse: 25 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 284,24 euro
o Personal Profiling – beginassessment: 20 euro
o Digital marketing, domeinnaam en hosting: 10 euro
o
de
3 jaar:
o Boeken en cursussen: 134,86 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Keuzevak Grafische vormgeving): Adobe pakket: 70 euro
o Facultatief: Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)
o Studiereis: kosten afhankelijk van de bestemming

Rechtspraktijk

•

•
•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 379,33 euro
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
o Studiereis Straatsburg: 95 euro
2de jaar:
o Boeken en cursussen: 313,98 euro
o Lexperience days: verplaatsingskosten
3de jaar:
o Boeken en cursussen: 117,07 euro
o Verplaatsingskosten stage
o Facultatief: Erasmus (kostprijs afhankelijk van de bestemming)

Event- en Projectmanagement

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 358,21 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Excel 1: aankoop Nikos: nog niet beschikbaar
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
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•

•

2de jaar:
o Boeken en cursussen: 204,07 euro
o Verplaatsingskosten interculturele communicatie: afhankelijk van
verplaatsing
o Studiereis: ongeveer 500 euro
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
3de jaar:
o Boeken en cursussen: 66,10 euro
o Stage 3de jaar: bijkomende kosten zoals vervoer, verblijfsplaats …:
afhankelijk van stageplaats + binnen- of buitenland
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze

HR for Business

•

•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 343,96 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Excel 1: aankoop Nikos: nog niet beschikbaar
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Keuzetaal Duits of Spaans: afhankelijk van keuze
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 134,79 euro
o Verplaatsingskosten interculturele communicatie: afhankelijk van
verplaatsing
o Studiereis: ongeveer 500 euro
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Keuzetaal Duits of Spaans: afhankelijk van keuze
3de jaar:
o Boeken en cursussen: 94,50 euro
o Stage 3de jaar: bijkomende kosten zoals vervoer, verblijfsplaats …:
afhankelijk van stageplaats + binnen- of buitenland
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Keuzetaal Duits of Spaans: afhankelijk van keuze
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o Advanced HR: verplaatsingskosten voor bedrijfsbezoeken
Cross Media Management

•

•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 298,94 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Excel 1: aankoop Nikos: nog niet beschikbaar
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
de
2 jaar:
o Boeken en cursussen: 159,87 euro
o Verplaatsingskosten interculturele communicatie: afhankelijk van
verplaatsing
o Studiereis: ongeveer 500 euro
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
de
3 jaar:
o Boeken en cursussen: 10,29 euro
o Stage 3de jaar: bijkomende kosten zoals vervoer, verblijfsplaats …:
afhankelijk van stageplaats + binnen- of buitenland
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze

Languages, Intercultural Networking & Communication

•

•

1ste jaar:
o Boeken en cursussen: 361,35 euro
o Software Nederlandse spelling: 7 euro
o Excel 1: aankoop Nikos: nog niet beschikbaar
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
o Duits, presse und sprache: nog niet beschikbaar
o Laptop (standaardmodel): 500 euro
2de jaar:
o Boeken en cursussen: 306,03 euro
o Verplaatsingskosten interculturele communicatie: afhankelijk van
verplaatsing
o Studiereis: ongeveer 500 euro
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Networking & lobbying: nog niet beschikbaar
o Office 365: goedkoop via Dreamspark Premium
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•

3de

o Expert classes: kost afhankelijk van keuze
jaar:
o Boeken en cursussen: 35,13 euro
o Stage 3de jaar: bijkomende kosten zoals vervoer, verblijfsplaats …:
afhankelijk van stageplaats + binnen- of buitenland
o Engelse roman: afhankelijk van keuze roman
o Project international: kostprijs bedrijfsbezoeken, workshops …
o Adobe Photoshop/Indesign: goedkoop via Dreamspark Premium
o Expert classes: kost afhankelijk van keuze

Toegepaste Informatica

Nog niet beschikbaar
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INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
Autotechnologie

Forfaitaire kosten (afhankelijk van de ingeschreven opleidingsonderdelen):
• 1ste jaar: 40,50 euro
• 2de jaar: 7,00 euro
• 3de jaar: 20,00 euro
• Keuzemodules:
o Bedrijfsvoertuigen electronics: 5,00 euro
o Bedrijfsvoertuigen powertrain: 5,00 euro
o Bedrijfsvoertuigen vehicle engineering: 5,00 euro
o CAD schematics: 20,00 euro
o Moto’s electronics: 1,00 euro
o Moto’s powertrain: 1,00 euro
o Moto’s vehicle engineering: 1,00 euro
Opleidingsgebonden kosten:
• Cursussen en handboeken: 100 à 150 euro per jaar
• Bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland: +/- 450 euro
• Werkkledij en veiligheidsschoenen: +/- 100 euro
• Multimeter: +/- 50 euro
Biomedische Laboratoriumtechnologie

Forfaitaire kosten (afhankelijk van de ingeschreven opleidingsonderdelen):
• 1ste jaar: 40 euro
• 2de jaar: max. 60 euro
• 3de jaar: 30 euro (enkel voor afstudeerrichting Farmaceutische en
Biologische Laboratoriumtechnologie)
Opleidingsgebonden kosten:
• Cursussen en handboeken: 150 à 200 euro per jaar
• Labojas, veiligheidsbril, labokit: +/- 35 euro
• Eenvoudig grafisch rekentoestel: +/- 100 euro
• Buitenlandse reis (afstudeerjaar): +/- 250 euro
Chemie

Forfaitaire kosten (afhankelijk van de ingeschreven opleidingsonderdelen):
• 1ste jaar: 40 euro
• 2de jaar: max. 60 euro
• 3de jaar: 60 euro
Opleidingsgebonden kosten:
• Cursussen en handboeken: 150 à 200 euro per jaar
• Labojas, veiligheidsbril, labokit: +/- 35 euro
• Eenvoudig grafisch rekentoestel: +/- 100 euro
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•

Buitenlandse reis (afstudeerjaar): +/- 250 euro

Fotografie

Forfaitaire kosten (verbonden aan ‘atelier fotografie’):
• 1ste jaar: 120 euro
• 2de jaar: 120 euro
• 3de jaar: 65 euro
Opleidingsgebonden kosten:
• Cursussen en handboeken: 100 à 150 euro per jaar
• 1ste jaar:
o Fotomateriaal:
▪ Digitale spiegelreflexcamera: vanaf 700 euro
▪ Reportageflitser: 300 euro
▪ Statief: 150 euro
▪ Printpapier (2 dozen A4): 70 euro
▪ Flitskabel & flitsschoentje of zender: 40 euro
▪ Geheugenkaartjes, usb-stick: 100 euro
▪ Uitstappen, tentoonstellingsbezoeken: 75 euro
▪ Parijs (vervoer en overnachting): 150 euro
o Hard- en software:
▪ Laptop PC of Macbook + muis: 800 tot 3500 euro
▪ Adobe Creative Cloud (via de hogeschool): 85 euro
▪ Externe harde schijf: 120 euro
de
• 2 jaar:
o Printpapier: 100 euro
o Uitstappen, tentoonstellingsbezoeken: 75 euro
de
• 3 jaar:
o Eindwerk printen: 600 euro
o Printpapier: 50 euro
Multimedia Technology

Forfaitaire kosten: 0,50 euro per studiepunt
Opleidingsgebonden kosten:
• Cursussen en handboeken: +/- 150 euro per jaar
• Laptop:
o Als je kiest voor 3D: +/- 1800 euro
o Andere keuzes: +/- 1500 euro
• 16Gb 90mb/s SD card: +/- 45 euro
• Softwarepakketten: +/- 73 euro per jaar
• Electronica embedded systeem: +/- 120 euro
• Hoofdtelefoon Sennheiser HD25: 150 euro (aangeraden)
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ONDERWIJS
Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten 2018-2019
Leraar Kleuteronderwijs

•
•

Verbruiksmaterialen (klei, schildergerei …) 1ste jaar: 10 euro
Andere kosten: nog niet beschikbaar

Leraar Lager Onderwijs
•

•

Verbruiksmaterialen (klei, schildergerei …) 1ste jaar: 10 euro
Andere kosten: nog niet beschikbaar

Leraar Secundair Onderwijs
•

•

Verbruiksmaterialen:
o Plastische Opvoeding 1ste jaar: 65 euro
o Project Kunstvakken 1ste jaar: 65 euro
o Lichamelijke Opvoeding: 10 euro elk jaar
Andere kosten: nog niet beschikbaar
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SOCIAAL-AGOGISCH WERK
Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten 2018-2019
Orthopedagogie
Forfaitaire kosten: doelgerichte activiteiten / voeding en gezondheid 2de jaar: 60 euro
Opleidingsgebonden kosten:
•
•

•

1ste jaar: +/- 170 euro (cursussen)
2de jaar: +/- 400 euro (cursussen en activiteitenweek)
3de jaar: +/- 180 euro (cursussen)

Pedagogie van het Jonge Kind
Nog niet beschikbaar

Sociaal Werk
Nog niet beschikbaar
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