
Hoeveel kost mijn studie?

Studiekosten
2023-2024

 www.thomasmore.be/studiekosten

We maken je wegwijs in je studiekosten 
en helpen je het financiële kluwen te 
ontwarren.

De medewerkers van de Dienst Studenten
voorzieningen (Stuvo) zijn je buddy voor 
grote en kleine studentennoden. Je vindt 
hen op elke infodag, maar je bent ook 
welkom op een ander moment. 

Maak een afspraak op de campus van 
jouw keuze/opleiding:

  thomasmore.be/maakeenafspraak

  stuvo@thomasmore.be

 @stuvo.thomasmore #poweredbystuvo

Studiegeld 2023-2024  
(per fase  60 studiepunten)

Je kan het studiegeld gespreid 
betalen. Op je eerste factuur vind je 
enkel de vaste kost (max. € 282,1).

• Niet-beursstudenten: € 1.092,1 
€ 282,1 + € 13,5 per studiepunt

• Bijna-beursstudenten: € 576,1 
€ 282,1 + € 4,9 per studiepunt

• Beursstudenten: € 128,8  
(vast bedrag)

Gemiddelde studiekosten  
voor een voltijdse opleiding

• Boeken & cursussen:

• Fase 1: € 258
• Fase 2: € 213
• Fase 3: € 149

• Eventuele studiereis: € 72
• Prints: € 98
• Computer: € 699



Heen en weer

• Al onze campussen zijn vlot bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

• Een Buzzy Pazz van De Lijn kost € 215 
per jaar.

• De kostprijs van een treinabonnement 
is afhankelijk van waar je komt.

• Als je de Buzzy Pazz aanvraagt samen 
met een treinabonnement, krijg je een 
fikse korting.

• Thomas More verhuurt stadsfietsen aan 
€ 7 per maand. Je kan ook elektrische 
fietsen huren aan € 60 per maand en  
€ 100 voor een speedbike.

• Kom je met de wagen? Stuvo beloont 
studenten die carpoolen. Je carpool 
partner vinden, kan via de app Toogethr.

Hapje tapje

In je studentenrestaurant kan je elke dag 
lekker eten voor minder dan € 5.

Centen voor studenten

Er zijn verschillende opties om je studies 
financieel haalbaarder te maken: een 
voorschot op je studietoelage, een 
gespreide betaling van het studiegeld, 
Stuvotoelage (extra financiële 
ondersteuning) ... We bekijken samen wat 
mogelijk is.

Locatie Kamer Studio Studenten-
huis

Residentie
(kamer)

Residentie 
(studio)

Antwerpen € 473 € 481  € 445  475* € 500  545**

Geel € 316 € 428   

Lier € 337 € 449 € 196  

Mechelen € 393 € 522  € 350*** € 495***

Sint-Katelijne-Waver € 342 € 485

Turnhout € 324 € 441   

Vorselaar € 299 € 545 € 320  

Home sweet home

Gemiddelde prijzen 2022 | * Afhankelijk van de m² | ** 1 of 2 personen | *** altijd 1 persoon

Actie & ontspanning

Dankzij Stuvo kan je een heel jaar lang 
sporten rond de campus voor maar € 20.


