Toelichting Studiekosten: studiegeld en bijkomende kosten 2019-2020
1. Situering & Uitgangspunten.

De studiekosten omvatten het studiegeld (inschrijvings- en examengeld) en de bijkomende
opleiding gebonden kosten.
Het studiegeld wordt bepaald door de Vlaamse overheid en is gebaseerd op verschillende
elementen:
•
•
•
•
•

Het soort opleiding waarvoor je kiest: bachelor, master of postgraduaat.
Het soort studiecontract dat je afsluit met de hogeschool: diploma-, credit- of examencontract.
Het aantal studiepunten dat je opneemt.
De beursstatus: of je een studietoelage ontvangt of niet.
Jouw nationaliteit.

Met de bijkomende (opleiding gebonden) kosten betaal je extra kosten die gemaakt worden in
functie van je opleidingsprogramma. Deze kosten verschillen naargelang de opleiding of de
afstudeerrichting.
Volgens art. 86 van het Algemeen Onderwijsreglement (AOR) van de Erasmushogeschool Brussel,
beslist de Raad van de School of Arts tot het invoeren en vastleggen van bijkomende kosten. Dit
moet gaan over:
- Aantoonbare verbruikskosten (klein materiaal en/of licenties voor software)
- Kosten voor schade onopzettelijk door de student veroorzaakt tijdens werkcolleges, practica
of andere onderwijsactiviteiten
- Aantoonbare kosten voor extra facilitaire diensten (bv. technisch materiaal inhuur) en/of
uitvoerende dienstverlening (bv. acteurs voor praktijkoefeningen)
- Aantoonbare kosten voor studiereizen
De kosten worden geïnd voor het volledige bedrag in het begin van elk academiejaar. Alleen de
studenten die de bijkomende kosten hebben betaald, mogen gebruik maken van de goederen en/of
dienstverlening die het RITCS ter beschikking stelt. (art 87 AOR - EhB)
2. Aanpak en berekening Bijkomende kosten.
De aanpak van de vaststelling van de bijkomende kosten op het RITCS omvat een idee van solidariteit:
de kosten worden verdeeld over alle ingeschreven studenten binnen de verschillende
opleidingstrajecten en trajectschijven. Om zo dicht mogelijk bij de reële uitgaven te komen, werd een
analyse gemaakt per traject, tot op het niveau van elke trajectschijf. Hierdoor kunnen we de kosten
per individuele student op een realistische en duidelijke manier weergeven.
Zo werd een globale kost per studiepunt bepaald. De opleidingsonderdelen werden vervolgens
opgedeeld volgens vier verschillende categorieën, volgens de aard en kostprijs van de gemaakte
uitgaven. De student betaalt dus de kost per studiepunt binnen die bepaalde categorie
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vermenigvuldigd met het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel. Voor
opleidingsonderdelen die louter uit theorie-onderwijs bestaan wordt geen bijkomende kost
aangerekend.

Opleidingsonderdeel
Categorie
Kost / SP

1
7,3€

2
12,00€

3

4

33,66€(A)
/ 25 (B)

Forfait - afhankelijk van het concept
van de Masterclass / masterproef

3. Opleidingsonderdelen per categorie
De soorten kosten werden in 4 categorieën onderverdeeld, al naargelang de aard en grootte
van de kosten:
•
•
•

•
•

•

Categorie 1: voor individueel gestuurde opdrachten, waarvoor de student zelf op zoek gaan
naar het nodige materiaal (via uitleendienst, extra huur en kleine kosten)
Categorie 2: praktijkgerichte opleidingsonderdelen in groep
Categorie 3: praktijkoefeningen: 1) praktijkateliers in een gesimuleerde professionele
werkomgeving met een volledige crew (audiovisueel / theater) , al dan niet op locatie in de
Academische opleidingen ( tarief A), 2) workshops in de professionele bachelor opleiding,
(tarief B).
Categorie 4: Masterclasses (A) en masterproeven (B):
A: de Masterclasses zijn speciale verdiepende (experimentele) opleidingsonderdelen die in
overleg tussen studenten en docenten tot stand komen. Vaak met externe gasten/kunstenaars
en / of met inhuur van hoog technologische materialen, aangeboden voor een duidelijk
afgebakende groep studenten. Ook voor de masterproeven AK wordt vanaf het academiejaar
2019/2020 een forfaitair bedrag aangerekend, om de studenten AK een basisondersteuning te
kunnen bieden. De bijkomende kost wordt hier als een forfait per persoon vermeld.
B: Voor de Masterproeven AK wordt (vanaf academiejaar 2019/2020) een forfaitair bedrag
aangerekend, dat dient om verzekeringskosten (locaties, materialen, mensen) te coveren, en
voor het gebruik van materialen uit de uitleendienst voor zover tijdig gereserveerd en
beschikbaar binnen voorziene periodes.
4. Overzicht van de bijkomende kosten

De kosten werden geanalyseerd op basis van de rekeningen van de voorgaande jaren. Hieruit werd
een gemiddelde berekend van de terugkerende atelierkosten en reiskosten in de verschillende
opleidingsonderdelen. Hieronder een niet-limitatief overzicht van de identificatie van de kostenlijnen
die o.a. als bijkomende kost wordt verrekend.
Onderhoud en herstelling van materiaal
Decorbouw
Vervoer opnames / materiaal (brandstof) dienstwagen
klein verbruiksmateriaal, uitrustingen (projectoren, lampen voor camera’s, batterijen voor camera,
geluidopnamesets)
Permanentie en beveiliging buiten de lesuren
Professionele acteurs / artistieke prestaties
Huur en verzekering materiaal/vervoer (brandstof)
Verspreiding van Scenario’s, Draaiboek, Storyboard, Call sheets aan de creatieve ploeg
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Software en diensten kennis informatiebeheer *
fotokopieën
Huur extra onroerende goederen (locaties) en verzekeringskosten
Studentenreizen** - verplichte reis (in groep naar bijvoorbeeld een festival of voorstelling), de
verplaatsing- en verblijfkosten (hotel, jeugdherberg, ophalen van studenten,…)
Masterclasses (gastsprekers)
kosten extra muros - verplichte studiebezoeken **
*niet inbegrepen de software bundels die EhB breed en afstudeerrichtinggebonden worden
aangeboden en verrekend (Adobe CC voor o.a. Montage, Radio en Animatie).
**indien reeds vooraf gekend. (bijvoorbeeld toegangsticket tentoonstelling, musea, festival)
Bijkomende informatie kan je opvragen bij de opleidingshoofden, of op het studentensecretariaat.
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