
 
 

Overzicht kosten opleiding landschaps- en tuinarchitectuur 

Traject:  

(Onderstaande bedragen zijn informatief en vormen geen rechtsgrond.) 

Jaar 1 

Verplichte kosten 

Product Beschrijving  Kostprijs 

Studiegeld = Inschrijvingsgeld 

Geeft toegang tot de faciliteiten van de instelling, de 

onderwijsactiviteiten en examens 

Niet beursstudent: 

Vast gedeelte van €253,6 + 

€12,1 per studiepunt 

Beursstudent: €115,8 

Atelierkosten Kopiekosten, ontwerpkosten, studiereis, academic 
software,… 

Tussen de €40 en €191 afhankelijk van 
gevolgde opleidingsonderdelen. 

Handboeken en cursussen  Kosten van je handboeken en cursussen Maximum €245 afhankelijk van  gevolgde 
opleidingsonderdelen. Aanbevolen maar 

niet verplicht 

 

 

 

 



 
 

Wanneer betaal je deze kosten  

- Bij je inschrijving: Studiegeld en bijkomende kosten 
 

- Vanaf 1/9/22 tot vóór start academiejaar: Boeken 

 

- Bij aanvang van het academiejaar: Materiaal  

 

*In de ECTS-fiche kan je de specifeke kost gekoppeld aan een vak terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ects.ehb.be/#/


 
 

Jaar 2 

Verplichte kosten 

Product Beschrijving  Kostprijs 

Studiegeld = Inschrijvingsgeld 

Geeft toegang tot de faciliteiten van de 

instelling, de onderwijsactiviteiten en 
examens 

Niet beursstudent: 

Vast gedeelte van €253,6 + 

€12,1 per studiepunt 

Beursstudent: €115,8 

Atelierkosten Kopiekosten, ontwerpkosten, studiereis, 
academic software,… 

Tussen de €100 en €732 afhankelijk van  gevolgde 
opleidingsonderdelen. 

 

Wanneer betaal je deze kosten  

- Bij je inschrijving: Studiegeld en bijkomende kosten 

 
- Vanaf 1/9/22 tot vóór start academiejaar: Boeken 

 

- Bij aanvang van het academiejaar: Materiaal  

 

*In de ECTS-fiche kan je de specifeke kost gekoppeld aan een vak terugvinden. 

 

 

 

https://ects.ehb.be/#/


 
 

Jaar 3  

Verplichte kosten 

Product Beschrijving  Kostprijs 

Studiegeld = Inschrijvingsgeld 

Geeft toegang tot de faciliteiten van de 

instelling, de onderwijsactiviteiten en 
examens 

Niet beursstudent: 

Vast gedeelte van €253,6 + 

€12,1 per studiepunt 

Beursstudent: €115,8 

Atelierkosten Kopiekosten, ontwerpkosten, studiereis  

academic software,…. 

Tussen de €40 en €579 afhankelijk van  gevolgde 
opleidingsonderdelen. 

 

Wanneer betaal je deze kosten  

- Bij je inschrijving: Studiegeld en bijkomende kosten 
 

- Vanaf 1/9/22 tot vóór start academiejaar: Boeken 

 

- Bij aanvang van het academiejaar: Materiaal  

 

*In de ECTS-fiche kan je de specifeke kost gekoppeld aan een vak terugvinden.  

 

https://ects.ehb.be/#/

