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studiekosten
Voor we met bedragen goochelen, leggen we graag even uit wat we verstaan 
onder studiekosten. 

Studiekosten zijn uitgaven die rechtstreeks met je studies te maken hebben. 
Kosten, met andere woorden, die je niet zou hebben als je geen student zou 
zijn. Denk maar aan studiegeld, boeken, cursussen, maar ook je computer, je 
campuskaart of de huur van je kot. 

Waar we geen rekening mee houden zijn je leefkosten: de kleren aan je lijf en 
het voedsel dat er in gaat, zeg maar. We veronderstellen immers dat je ook zou 
eten en min of meer gekleed zou rondlopen als je niet zou studeren. 

studiegeld
 
Het studiegeld voor bachelors en graduaten, ook wel inschrijvingsgeld 
genoemd, is afhankelijk van je beursstatuut en van het aantal studiepunten 
waarvoor je ingeschreven bent. Er wordt steeds een vast gedeelte aangerekend 
en daarnaast (afhankelijk van je statuut) een variabel gedeelte per 
studiepunt*:

vast gedeelte variabel gedeelte vb. inschrijving 60 sp

beurstarief € 128,80 € - € 128,80

bijna-beurstarief € 282,10 € 4,90 € 576,10

niet-beurs tarief € 282,10 € 13,50 € 1.092,10

*academiejaar 2023-2024

Ontvang je je rekeningoverzicht (factuur) studiegeld en kan je deze niet 
onmiddellijk betalen? Maak dan een afspraak bij de Sociale dienst van STUVO. 

We bekijken of je recht hebt op vermindering van het studiegeld of de 
mogelijkheid om gespreid te betalen. Wanneer je de laatste herinnering hebt 
ontvangen en/of afgesloten bent van je KU loket, kan STUVO enkel je recht op 
verminderd studiegeld onderzoeken.
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beurstarief:
• je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid of 
• je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet 

aan de studievoorwaarden voldoet maar je voldoet wel aan de financiële- 
en de nationaliteitsvoorwaarden.

bijna-beurstarief:
• je hebt geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat 

je niet aan de financiële voorwaarden voldoet, maar het gezinsinkomen 
ligt niet meer dan € 3.602 (bedrag 2022-2023) boven de maximumgrens

• je voldoet wel aan de financiële voorwaarden om een studietoelage te 
ontvangen, maar je hebt hierop geen recht omdat je kadastrale inkomsten 
te hoog zijn. 

In beide gevallen moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.

niet-beurstarief:
Je behoort niet tot één van bovenstaande categorieën, maar voldoet wel aan de 
nationaliteitsvoorwaarden. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van 
centenvoorstudenten.be. 
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studiemateriaal

Met studiemateriaal bedoelen we in de eerste plaats de pak papier die je ten 
laatste tegen eind juni geblokt moet zien te krijgen: je boeken en cursussen. 
Gemiddeld tel je hiervoor € 600 neer. In sommige studierichtingen zal het 
minder zijn, in andere misschien wat meer.
Daarnaast heb je natuurlijk nog het één en ander nodig: papier, schrijfgerei, 
een agenda… je bepaalt zelf voor een groot stuk wat je hieraan wil uitgeven 
maar met € 75 kom je al een heel eind.

Afhankelijk van je opleiding moet je rekening houden met zaken als knutsel-
materiaal, sportuitrusting, muziekinstrumenten, beroepskledij of gereedschap. De 
kostprijs varieert van € 150 tot € 800, afhankelijk van de gekozen studierichting.

Een computer is al lang geen overbodige luxe meer. Een internetverbinding al 
evenmin. Naargelang merk en gewenste prestaties kost een desktop of laptop 
je € 500 tot € 1.500. Waarmee we niet gezegd willen hebben dat je voor elke 
studierichting niet zonder een gloednieuwe PC kunt.

Je vindt alvast een raming van de gemiddelde kostprijs per opleiding via  
vives.be/startjestudie.

studiebezoeken en -reizen 

Reizen om te leren, men doet het ook in het hoger onderwijs. Meestal gebeurt 
dit in het laatste jaar. Uiteraard hangt de prijs af van de bestemming en 
de duur van het verblijf. Voor de duurste trips is soms een democratischer 
alternatief voorhanden. Binnen bepaalde opleidingen worden trouwens nogal 
wat acties op touw gezet waarvan de opbrengst de prijs van de studiereis helpt 
drukken.
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op kot

Een studentenkamer kost je regio Brugge, Kortrijk, Torhout, Roeselare en 
Oostende om en bij de € 400 per maand. Dit is een gemiddelde. Wil je een 
studio (met eigen sanitair en eventueel een kitchenette), dan betaal je regio 
Brugge, Kortrijk, Torhout, Roeselare en Oostende ongeveer € 480.
Soms is alles in de huurprijs inbegrepen, soms moet je nog bijbetalen voor 
elektriciteit, gas, water, verwarming of internet. Let hier goed op voor je een 
contract ondertekent en ga zeker ook na of je voor 10, 11 of 12 maanden een 
kamer moet huren. 

Meestal zal de verhuurder je ook een waarborg vragen. De waarborg bedraagt 
maximaal 1 à 2 maanden huur. Binnen de dienst huisvesting helpen we je 
graag verder met informatie en advies rond op kot gaan. Je kan er ook terecht 
voor juridische informatie of bemiddeling bij conflicten. Op kotwest.be vind je 
een overzicht van de studentenkamers en studio’s in West-Vlaanderen, nuttige 
tips, een modelhuurcontract …
 

Voor campus Kortrijk, Brugge, Oostende, Torhout en Roeselare zijn er 
naast kamers op de private huurmarkt ook kamers die via STUVO worden 
aangeboden. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod. Snel wezen is de 
boodschap!
Alle prijzen zijn inclusief kosten voor verwarming, elektriciteit, water en 
internet. 
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Kortrijk
Peda (op de campus):  
45 kamers aan € 298,06 per maand; huurcontract voor 11 maanden.

Residentie langs Doorniksesteenweg (op de campus):
114 kamers aan € 434,66 per maand; 12 kamers aan € 460,41 per maand; 
eigen badkamer; huurcontract voor 11 maanden. 

Residentie Meersstraat (vlakbij het station): 
76 (1 pers.) kamers aan € 409,96 per maand en 19 (2 pers.) kamers aan  
€ 554,18 per maand; eigen badkamer; huurcontract voor 11 maanden of per 
semester. 

Roeselare
Studentenhome ‘Hogeschool’ (op de campus): 
44 kamers aan € 245,50 tot € 278,35 per maand; huurcontract voor  
11 maanden.

Studentenhome ‘Vijfwegen’:  
29 kamers aan € 289,30 per maand; 3 grotere kamers aan € 306,73 per 
maand; huurcontract voor 11 maanden.

Studentenhome ‘Ter Wilge’:  
15 kamers aan € 346 (1 pers. kamer); 3 kamers aan € 360,51 (1 pers. studio); 
huurcontract voor 12 maanden.

Studentenhome ‘Ter Eik’: 
26 kamers aan € 346 per maand; huurcontract voor 11 maanden; 
4 studio’s aan € 439,08 per maand; huurcontract voor 12 maanden,  
eigen kitchenette.

Torhout 
Residentie Bruggestraat:  
47 kamers aan € 284,92 tot € 403,20 per maand; eigen badkamer; 
huurcontract voor 11 maanden.
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Brugge
Residentie The Crown:
131 kamers aan € 436,99 per maand; 6 kamers aan € 470,18 per maand; eigen 
badkamer; huurcontract voor 11 maanden.

Oostende
VIVEStO (residentie vlakbij de campus en het station): 
48 kamers aan € 433,40 per maand; met eigen badkamer; huurcontract  
voor 11 maanden.

onderweg, pendelen

FIETS

Op elke campus kan je een studentenfiets huren. We werken hiervoor samen 
met verschillende partners.

Brugge
In samenwerking met Brugge studentenstad kan je een fiets huren via 
Fietspunt. Als er een fiets beschikbaar is, krijg je die -na het noodzakelijke 
papierwerk- meteen mee. Een onderhoud en slot zijn inbegrepen in de prijs. 
Je kan je fiets gratis en overdekt stallen op de campus. De huurperiode is min. 
3 maanden en de huurprijs bedraagt € 6 per maand. Je betaalt een éénmalige 
waarborg van € 75. Bij het ophalen van je fiets betaal je met bancontact. Vooraf 
reserveren is niet nodig. 

Tip: tijdens de eerste week van het academiejaar komt Fietspunt naar VIVES. 
Je kan je fiets meteen regelen en meenemen. Tijdens het academiejaar moet je 
langsgaan bij het Fietspunt om een fiets te huren.

Meer informatie kan je terugvinden via onze website: stuvoloods.be/brugge/
met-de-fiets. 
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Oostende
In samenwerking met Fietspunt Oostende kan je een fiets huren voor € 6 
per maand. Je betaalt hiervoor een éénmalige waarborg van € 75. Een gratis 
onderhoudsbeurt en slot zijn inbegrepen in de prijs. Je fiets kan je meteen -na 
het noodzakelijke papierwerk- meenemen. Bij het ophalen van je fiets betaal je 
met bancontact. Vooraf reserveren is niet nodig, je kan gewoon langsgaan bij 
het Fietspunt in Oostende.  

Meer informatie kan je terugvinden via onze website: stuvoloods.be/
oostende/met-de-fiets.

Kortrijk
Bij Mobiel kan je online een fiets reserveren. Twee dagen na de reservatie 
staat je fiets voor je klaar. Je haalt je fiets op bij Mobiel (aan de achterkant van 
het station). Twee periodieke onderhoudsbeurten zijn inbegrepen in de prijs 
indien je de fiets een volledig academiejaar huurt. De data voor onderhoud 
vind je terug op je contract. Optioneel kan je een fietsdiefstalverzekering 
afsluiten en gebruik maken van de bewaakte stalling. 
De huurprijs bedraagt € 6 per maand en een éénmalige waarborg van € 30. De 
betaling gebeurt bij het online reserveren van je fiets.

Meer informatie kan je terugvinden via onze website:  
stuvoloods.be/kortrijk/met-de-fiets.

Roeselare
In Roeselare kan je op het Stationsplein bij eco-velo terecht voor een fiets 
inclusief degelijk slot. De huurprijs bedraagt € 5 per maand en een éénmalige 
waarborg van € 50 (prijzen academiejaar 2022-2023). De waarborg en 
huurprijs worden betaald bij het afhalen van de fiets. Je hoeft deze fiets niet op 
voorhand te reserveren.

Meer informatie kan je terugvinden via onze website: stuvoloods.be/roeselare/
met-de-fiets.
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Torhout
Een VIVES-fiets kan je gratis ontlenen aan het onthaal. Je geeft je 
studentenkaart af als waarborg en tekent een gebruiksreglement voor 
fietsverhuur. De fiets dien je voor 17 uur terug binnen te brengen aan het 
onthaal van VIVES Torhout. 

Meer informatie kan je terugvinden via onze website: stuvoloods.be/torhout/
met-de-fiets.

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer is – op fietsen en stappen na – niet alleen vriendelijk 
voor het milieu, ook je budget vaart er wel bij. Zowel De Lijn, als de NMBS 
hebben studentvriendelijke formules.

Gebruik je de NMBS-treinen in combinatie met de bussen van De Lijn? 
Kies dan voor een gecombineerd abonnement en bespaar geld (*). 
Je hebt slechts 1 vervoersbewijs nodig voor het hele trajcect.  
* vraag De Lijn of je gemeente of je kunt profiteren van speciale lagere tarieven.

Buspas Kortrijk
Wie in Kortrijk studeert, ontvangt voor € 10 een buspas, geldig op het hele 
grondgebied van de stad.

Bus Brugge
Je koopt in STUVO een 10-rittenkaart aan € 13 (i.p.v. € 17). Meer info en/of 
aankoop bij ons STUVO-onthaal te Brugge of aan het onthaal van de campus te 
Oostende.

DE LIJN
Buzzy pazz t.e.m. 24 jaar
De Buzzy Pazz is een abonnement voor jongeren tot en met 24 jaar. 
Met een Buzzy Pazz kan je gedurende één maand, drie maanden of een jaar 
spotgoedkoop bussen en trammen in heel Vlaanderen. Voor een jaar betaal 
je € 215. Voor meerdere Buzzy Pazzen in hetzelfde gezin zijn er bovendien 
kortingen. 
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Omnipas vanaf 25 jaar
De Omnipas is een abonnement bij De Lijn voor personen vanaf 25 jaar. Met 
een Omnipas reis je onbeperkt in heel Vlaanderen. Hoeveel je voor je Omnipas 
betaalt, hangt af van de geldigheidsperiode. Er bestaat een Omnipas voor 1 
maand, 3 maanden of 12 maanden. Voor 12 maanden betaal je € 351.

Meer info vind je op delijn.be.

NMBS
Student abonnement -26jaar
Alle VIVES-campussen zijn vlot bereikbaar van aan het station, hetzij met de 
bus, hetzij te voet. Als je jonger dan 26 jaar bent en dagelijks naar school 
pendelt, dan is de schooltreinkaart de geknipte formule voor jou! Kies je 
reisweg, een geldigheidsperiode (1 maand, 3 maanden of 12 maanden) en je 
mag zo vaak je maar wil reizen op die reisweg tijdens de geldigheidsperiode 
van je treinkaart. Hoe verder en hoe langer je wil sporen, hoe meer centen je 
aan het loket achterlaat.

Youth Multi -26 jaar
Tien enkele ritten in 2de klas tussen twee stations naar keuze voor  
€ 59: dat kan met de Youth Multi als je jonger bent dan 26 jaar. Ook plezant: 
de Youth Multi is niet persoonlijk. Uitlenen aan vrienden die niet op je pasfoto 
lijken is dus toegestaan. Dit ticket is 1 jaar geldig.

Tip: koop dit abonnement via de nmbs-app en betaal minder (€ 57).

Youth ticket -26 jaar
Met Youth ticket (tot 26 jaar) maak je één enkele reis in heel België voor amper  
€ 7,10. Een Youth ticket koop je exclusief via Ticket Online.

Student Multi -26 jaar
Je bent kotstudent of je reist slechts enkele keren per week heen en terug? De 
Student Multi is de ideale formule indien je jonger bent dan 26 jaar en je 2 
à 3 heen- en terugreizen per week aflegt. Met de Student Multi kun je 5 keer 
dezelfde heen- en terugreis afleggen tussen twee Belgische stations, binnen 
een periode van 49 kalenderdagen. Leg je 4 of meer heen-en-terugritten af per 
week, dan gebruik je beter een schooltreinkaart. 



Standaard Multi +26 jaar
Het principe is ongeveer hetzelfde als dat van Youth ticket. 1 kaart, 10 ritten. De 
Standaard Multi bedraagt € 96 voor 10 enkele ritten. Dit ticket is 1 jaar geldig.

Tip: koop dit abonnement via de nmbs-app en betaal minder (€ 93).

Local Multi
Het principe is ongeveer hetzelfde als dat van de Youth Multi, 1 kaart, 10 ritten. 
Alleen is de Local Multi bedoeld voor kortere afstanden (er is een beperking 
van het geldigheidsgebied - zie nmbs.be), bedraagt de prijs € 29 voor 10 
enkele ritten en is er geen leeftijdsgrens. Dit ticket is 6 maanden geldig.

Halftijds abonnement
Studenten die enkele keren per week heen-en terugreizen op hetzelfde traject 
kunnen via het ‘halftijds abonnement’ voordelig reizen. Met het Halftijds 
abonnement kan je 5 heen- en 5 terugritten gebruiken tijdens een periode 
van 15 dagen. Er is geen leeftijdsgrens voor dit abonnement. De kostprijs is 
afhankelijk van je traject.

EXTRA TIP
Mobib-kaart is een handige chip kaart waarop je abonnementen van NMBS kan 
laden, maar ook biljetten en abonnementen van MIVB of TEC en abonnementen 
van De lijn. Deze kaart kost € 5 en is 5 jaar geldig. 
Meer info vind je op nmbs.be.

WAGEN

Kom je met de wagen naar school, dan moet je rekening houden met de kosten 
van brandstof en verzekering. Hou er rekening mee dat de parkeerplaatsen op 
je campus wel beperkt zijn.

In Kortrijk Xpo kan je gratis parkeren op de parkeerplaats P2. Hiervoor dien je 
je ticket (met vertoon van je studentenkaart) te laten valideren aan het onthaal 
aan ‘t Forum of op het studentensecretariaat. 
Op enkele minuten wandelen van campus Brugge kan je gratis parkeren op 
parking Veemarkt en in de ondergrondse parkeergarage van het sportcomplex 
Xaverianen.
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sociale dienst STUVO
Medewerkers van de sociale dienst weten steeds weer raad met de vele regels 
en voorwaarden rond de studietoelage van de Vlaamse overheid, Groeipakket, 
werken als jobstudent, leefloon, werkloosheidsuitkering, ... Ook maken we 
je graag wegwijs in je (beurs)statuut en helpen we uitzoeken waar je recht op 
hebt. In bepaalde gevallen kunnen we je ook een extra financieel duwtje in de 
rug geven, met een eigen STUVO-toelage of met een renteloze lening.

informatie, advies en bemiddeling in 

verband met het studentenstatuut
• werken als jobstudent
• Groeipakket
• wijzigen van inschrijving
• stoppen met studeren
• studeren met leefloon
• studeren met werkloosheidsuitkering
• studeren met ziekte-uitkering
• alleen of samen (gaan) wonen

• ...

studietoelage van de Vlaamse overheid
• informatie, advies en berekening
• digitaal aanvragen
• opvolging en bemiddeling indien nodig
• voorschot op de studietoelage

De start van het academiejaar is een aanslag op je portemonnee, je hebt 
veel kosten, maar nog geen studietoelage van de Vlaamse overheid op je 
rekening. Weet dat je bij STUVO een voorschot kan krijgen. 
De afdeling Studietoelagen zal het voorschot in mindering brengen van 
je studietoelage. De rest van de studietoelage van de Vlaamse overheid 
wordt uiteraard op jouw rekening gestort

• berekening verminderd studiegeld
Misschien heb je recht op een vermindering van je studiegeld. Kom langs 
en we brengen het administratief in orde. Het antwoord van de afdeling 
Studietoelagen of een attest van STUVO bepaalt het definitieve bedrag van 
je studiegeld.
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eigen studiefinanciering

STUVO-toelage

Als student kan je een STUVO-toelage aanvragen. Via deze toelage bekijken 
we je recht op een gedeeltelijke terugbetaling in je gemaakte studiekosten. Je 
hoeft deze tussenkomst niet terug te betalen! 
Aan de hand van je specifieke situatie gaan we na wat je noden zijn. We 
houden rekening met: 
· je gezinssituatie (ben je ten laste van je ouders, gehuwd, 
   samenwonend, alleenstaand ... ); 
· het gezinsinkomen (dit kan het inkomen van je ouders zijn, maar ook 
   je eigen inkomsten, het inkomen van je partner , je studietoelage, …); 
· je studiekosten;  
· je studieverloop.

Onze tussenkomst wordt steeds berekend op basis van het werkelijk 
beschikbaar inkomen. We houden dus zeker rekening met bv. een recente 
scheiding, definitieve of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loonbeslag of 
collectieve schuldbemiddeling (door overmacht), ernstige moeilijkheden thuis 
waardoor je alleen in je onderhoud moet voorzien, …

renteloze studielening

Een studielening is steeds renteloos zolang je je aan de afgesproken 
termijnen houdt. De terugbetaling is volgens afspraak en terug te vinden op 
het contract. We bieden verschillende mogelijkheden aan:

lening korte termijn 
· (persoonlijk) gesprek met een medewerker van de sociale dienst;
· max. € 1.000 per lopend academiejaar;
· min. € 100 per maand terug te betalen;
· terugbetaling uiterlijk tegen 31/08 van het lopend academiejaar.

lening korte termijn - laptop 
· (persoonlijk) gesprek met een medewerker van de sociale dienst;
· max. € 1000;
· min. € 50 per maand terug te betalen.
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lening lange termijn 
· (persoonlijk) gesprek met een medewerker van de sociale dienst; 
· opstart van een aanvraag STUVO-studiefinanciering;
· max. € 2.000 per lopend academiejaar;
· min. € 100 per maand terug te betalen;
· terugbetaling start vanaf de 3de maand na het beëindigen of stopzetten van  
  je studies aan VIVES/KU Leuven en moet binnen de 5 jaar afbetaald zijn.

een laptop lenen?

Bij onze sociale dienst kan je terecht om gedurende het ganse academiejaar 
een laptop kosteloos te lenen. Elk academiejaar kan je een nieuwe aanvraag 
indienen, bij een medewerker van de sociale dienst. We bekijken per 
academiejaar of je aan de voorwaarden voldoet.

aanvraag STUVO-studiefinanciering

Zoals je ziet, zijn er veel mogelijkheden en kunnen we elk dossier individueel 
benaderen. Er zijn echter ook een aantal beperkingen: enkel indien je studeert 
met een diplomacontract en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden kunnen 
we een financiële tegemoetkoming toekennen. De procedure ziet er ongeveer als 
volgt uit:

verloop procedure

eerste contact
Bij het eerste contact met één van de medewerkers van STUVO VIVES wordt er een 
verkennend gesprek gevoerd en een aanvraagformulier meegegeven. Huiswerk! 
Het is de bedoeling dat je dit formulier thuis rustig invult en staaft met de nodige 
attesten.

tweede contact
Hierna volgt een tweede gesprek indien nodig. Je maakt hiervoor een afspraak 
zodat we vanuit STUVO de nodige tijd kunnen vrij maken. 
Tijdens dit gesprek overlopen we met jou het aanvraagformulier zodat we inzicht 
krijgen in je sociale en financiële situatie.
Of er een STUVO-toelage en/of renteloze studielening wordt toegekend en 
hoeveel deze tussenkomst bedraagt, is namelijk afhankelijk van je sociale en 
financiële situatie en je studiecurriculum.



14

Je definitieve aanvraag dien je ten laatste op 1 juni van het lopende 
academiejaar in. Na 1 juni wordt je aanvraag niet meer behandeld. Bijkomende 
studiekosten kan je bezorgen tot 31 augustus van het lopende academiejaar.

bespreking van je dossier
Je dossier wordt besproken op STUVO. Bij de bespreking zijn de medewerkers van 
de sociale dienst van STUVO VIVES aanwezig. Zij zoeken samen naar een haalbare 
oplossing.

afhandeling van je dossier
Je ontvangt de beslissingsbrief met het bijhorend contract. Je bezorgt de 
contracten ondertekend terug en daarna kan een uitbetaling plaatsvinden. 

herziening op basis van nieuwe gegevens
Je dossier kan steeds herzien worden op basis van nieuwe gegevens, dit 
kunnen bijvoorbeeld zijn: inkomstenvermindering, nieuwe studiekosten,... 
Vandaar dat er ook aan jou gevraagd wordt om gedurende het ganse 
academiejaar je studiekosten bij te houden. Je kan wijzigingen in je dossier 
doorgeven tot 31 augustus van het lopende academiejaar.

beroepsmogelijkheid
Je kan (binnen de dertig dagen) in beroep gaan tegen een beslissing. 
Hiervoor kan je terecht bij Hans Dhondt, het diensthoofd van STUVO VIVES
(hans.dhondt@stuvoloods.be).

privacy
Elke vraag wordt met de nodige discretie behandeld.
Je gegevens worden enkel aangewend in functie van het toekennen van 
studiefinanciering. Derden (zoals docenten) hebben geen toegang tot deze 
informatie. Je hebt het recht om deze gegevens in te kijken en eventueel aan te 
passen, door middel van een schriftelijke aanvraag gericht aan STUVO VIVES.
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in de praktijk
Louis volgt het eerste jaar eventmanagement aan VIVES. Zijn twee jongere 
broers studeren in het secundair onderwijs. Louis heeft problemen om zijn 
studiereis te bekostigen en dient een aanvraag tot het bekomen van een 
STUVO-studiefinanciering in bij STUVO. Op basis van het gezinsinkomen werd 
beslist om tussen te komen in de studiekosten van Louis door middel van het 
toekennen van een STUVO-toelage. De STUVO-toelage was ontoereikend. Louis 
krijgt een renteloze studielening aangeboden.

Omar studeert aan VIVES en is ingeschreven in zijn eerste jaar verpleegkunde. 
Vader werkt en moeder heeft haar job moeten beëindigen omwille van ziekte. 
Omar heeft nog een zus die de lerarenopleiding volgt aan VIVES. Door het 
gedaalde inkomen en de medische kosten is het moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Omar dient een aanvraag STUVO-studiefinanciering in bij 
STUVO. Er werd beslist om vanuit STUVO tussen te komen in zijn studiekosten. 
Omar ontvangt een STUVO-toelage. Ook zijn zus kan een aanvraag indienen.

Emma volgt het derde jaar sociaal werk aan VIVES. In augustus zijn haar ouders 
uit elkaar gegaan en Emma verblijft samen met haar zus bij haar moeder die 
alleen instaat voor alle studiekosten. Aangezien haar ouders nog niet wettelijk 
gescheiden zijn en haar vader een te hoog inkomen heeft, heeft Emma geen 
recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Door de veranderde 
gezinssituatie is het echter niet evident om alle studiekosten te betalen. Emma 
dient een aanvraag in bij STUVO om een studiefinanciering te verkrijgen. Op 
basis van de sociale en de financiële situatie van de student werd beslist om 
vanuit STUVO tussen te komen in haar studiekosten door het toekennen van een 
STUVO-toelage.
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Veronique heeft reeds een aantal jaren gewerkt en besliste onlangs om 
opnieuw te studeren. Ze studeert nu met een werkloosheidsuitkering. Deze 
werkloosheidsuitkering is voldoende om haar leefkosten te financieren, maar 
de bijkomende kosten voor haar studies zijn een zware dobber. Ze ontvangt een 
studietoelage van de Vlaamse overheid, maar deze is niet voldoende om al haar 
studiekosten te betalen. Veronique dient een aanvraag in bij STUVO en er werd 
beslist om vanuit STUVO een STUVO-toelage toe te kennen.

Jalil studeert aan VIVES en is ingeschreven in zijn eerste jaar graduaat 
netwerkbeheer. Zijn mama is terminaal ziek. Hij neemt een groot deel van 
de zorg op voor zijn mama. Jalil gaat langs bij STUVO om zijn situatie te 
bespreken. Na het gesprek weet Jalil dat hij poetshulp met dienstencheques kan 
aanvragen. Daarnaast kan hij een zorgpremie vanuit de mutualiteit ontvangen. 
STUVO geeft Jalil een voorschot op zijn studietoelage, zo kan Jalil zijn boeken 
aankopen.

Rosita kwam langs bij STUVO om haar moeilijke thuissituatie te bespreken. Na 
het zorgvuldig overwegen van al haar opties heeft Rosita besloten om leefloon 
aan te vragen bij het OCMW en het huis te verlaten. We vragen samen met 
Rosita de studietoelage aan en kennen haar ook een STUVO-toelage toe.
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medewerkers
BRUGGE - OOSTENDE
Inge Eytorff    Sien Mallet
inge.eytorff@stuvoloods.be  sien.mallet@stuvoloods.be

Ine Waelkens
ine.waelkens@stuvoloods.be

KORTRIJK
Bietje Nottebaere   Maud Verhelst
bietje.nottebaere@stuvoloods.be  maud.verhelst@stuvoloods.be
  
Jessica Vandooren 
jessica.vandooren@stuvoloods.be

KORTRIJK - ROESELARE
Griet Douchy 
griet.douchy@stuvoloods.be

KORTRIJK - TORHOUT
Annelies Dutoict 
annelies.dutoict@stuvoloods.be

Afspraak vastleggen? Surf naar stuvoloods.be, selecteer de 
campus en ga naar ‘sociale dienst’. Klik op ‘maak een afspraak 
bij één van de medewerkers.

diensthoofd · Hans Dhondt, hans.dhondt@stuvoloods.be 
STUVO studentenvoorzieningen campus Kortrijk, Roeselare, Torhout,  
Oostende en Brugge.



De studentenvoorzieningen van VIVES (STUVO) bieden tal van diensten aan die 
het studeren makkelijker en ook gewoon leuker maken.

Medewerkers van de sociale dienst weten steeds weer raad met de vele regels 
en voorwaarden rond de studietoelage van de Vlaamse overheid, Groeipakket, 
werken als jobstudent, leefloon, werkloosheidsuitkering, … Ook maken ze je 
graag wegwijs in je (beurs)statuut en helpen ze uitzoeken waar je recht op hebt. 
In bepaalde gevallen kunnen ze je ook een extra financieel duwtje in de rug 
geven, met een eigen STUVO-toelage of met een renteloze lening. 

De psychologische dienst van STUVO biedt je gratis een deskundig stel luisterende 
oren als je die nodig hebt. Je kunt er ook heel wat trainingen volgen - bijvoorbeeld 
om je faalangst uit de wereld te helpen of om je zelfzekerheid op te krikken.

Uiteraard gaan we discreet om met al je vragen en gegevens. We zorgen ervoor 
dat je een deskundig antwoord of advies krijgt.

Voor info, advies, bemiddeling of hulp omtrent je studentenkamer loop je langs 
bij de huisvestingsdienst van STUVO. Op alle campussen hebben we zelfs een 
eigen kameraanbod. Privé-aanbod vind je op kotwest.be.

STUVO zorgt op elke campus voor een afwisselend, gezond aanbod aan voeding. 
We zien er ook op toe dat we vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en 
dat je goedkope en betrouwbare studentenfietsen op de kop kunt tikken in de 
buurt van de campus.

Snak je naar een shot cultuur of een portie sport en ontspanning? STUVO 
organiseert tal van activiteiten aan een voordelige prijs. Neem je graag zelf 
initiatief op dat vlak? Wij hebben een budget waarmee je vlijtig aan de slag kunt. 

Voor meer info en contactgegevens: stuvoloods.be.



VIVES Studentenvoorzieningen - STUVO 
campus Kortrijk, Roeselare en Torhout
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
tel. 056 26 41 84
e-mail:  kortrijk@stuvoloods.be, roeselare@stuvoloods.be,  
torhout@stuvoloods.be, ieper@stuvoloods.be
Hogeschool VIVES Zuid vzw - Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - 455922071 -  

RPR Gent, afdeling Kortrijk - info@vives.be - www.vives.be

VIVES Studentenvoorzieningen - STUVO 
campus Brugge en Oostende
Xaverianenstraat 8 
8200 Brugge
tel. 050 30 52 90
e-mail:  brugge@stuvoloods.be, oostende@stuvoloods.be
Hogeschool VIVES Noord vzw - Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - 455932266 -  

RPR Gent, afdeling Kortrijk - info@vives.be - www.vives.be

STUVO VIVES staat in voor de studentenvoorzieningen voor studenten  
van de Hogeschool VIVES, KU Leuven campus Brugge en graduaat 
verpleegkunde campus Kortrijk, Ieper en Brugge.

stuvoloods.be


