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Als Nederlander in België studeren … wat moet ik weten? 
 
Ten eerste: super dat jij deze stap durft te zetten! Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? 
In dit document staat alles wat jij moet weten over het studeren in België. 
 
Om te beginnen, veel informatie kun je vinden op de UGent-webpagina specifiek voor Nederlandse 
studenten: www.ugent.be/nederlandsestudent  
 

Hoe kan ik mij inschrijven aan de UGent? 
Inschrijven aan de UGent begint met een online inschrijvingsaanvraag: www.ugent.be/inschrijven . Je 
registreert je als nieuwe gebruiker en vervolgens krijg je een e-mail met instructies om je inschrijving 
definitief te maken.  
 
Voor de opleiding Diergeneeskunde is het belangrijk dat je deelneemt aan de verplichte ijkingstoets 
alvorens je je inschrijft: www.ugent.be/di/ijkingstoets  
 
Lukt het niet om jouw inschrijving online te finaliseren, dan dien je persoonlijk langs te komen in Gent 
tussen 10 augustus en 18 september 2020.  
 

Waar moet je hiervoor zijn? 
In het Ufo, bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's 
Sint-Pietersnieuwstraat 33  
9000 Gent 
 
Wat moet je meenemen? 

 Paspoort of identiteitskaart 
 Origineel of gewaarmerkt diploma  
 Bewijs deelname ijkingstoets diergeneeskunde 
 Pinpas voor je collegegeld wordt niet aanvaard! 
 Bankrekeningnummer voor eventueel terugstorten van studiegeld 

 
Studiegeld (= hetzelfde als Belgische studenten) 
Het studiegeld wordt ter plaatse elektronisch betaald: er is een betaalterminal voorzien om met 
bankkaart of kredietkaart te betalen. 
 
Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag (€245,20) en een bedrag afhankelijk van het aantal 
opgenomen studiepunten: €245,20 + €11,70 per opgenomen studiepunt.  
Voor een volledig curriculum van 60 studiepunten komt dit neer op €947,20. 
 
Bij inschrijving betaal je het standaardbedrag. Wanneer het vakkenpakket (curriculum) goedgekeurd 
wordt, volgt er een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten. Alle info 
hierover vind je op www.ugent.be/studiegeld.  
 

http://www.ugent.be/nederlandsestudent
http://www.ugent.be/inschrijven
http://www.ugent.be/di/ijkingstoets
http://www.ugent.be/student/nl/studeren/csa
http://www.ugent.be/studiegeld
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Studentenkaart 
Na je online definitieve inschrijving wordt er een persoonlijke studentenkaart per post verzonden. 
Deze blijft 6 jaar geldig.  
 

Wat moet ik regelen voor de overheid? –DUO 

 
DUO, ofwel dienst uitvoerend onderwijs, regelt een heleboel zaken rond studenten en studeren. 
Hierbij kun je denken aan het registreren (en vooral uitbetalen) van je studielening, het regelen van je 
OV-studentenkaart en het beheren van de lotingprocedures voor sommige opleidingen. Alle 
informatie omtrent DUO is te vinden op www.duo.nl.  

 

Inschrijven - DigiD 

Als je gaat studeren is het de bedoeling dat je bij DUO een DigiD aanmaakt. Met dit persoonlijke 
account, wat gekoppeld is aan jouw burgerservice-nummer, krijg je toegang tot de website van de 
overheid, en kan je al jouw gegevens opgeven. 
 
Het is handig om te kiezen voor een DigiD met sms-functie, om ook in het buitenland in te kunnen 
loggen op je persoonlijke gegevens. Zorg er wel voor dat je in het buitenland de beschikking hebt over 
een Nederlandse mobiele telefoon met het telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij de DigiD, in 
verband met de sms-functie. 
Op dit account kun je al je gegevens invullen over je studie, zoals of je uitwonende student bent of 
thuiswonend.  
 
Zodra je jezelf hier opgeeft als student in het buitenland, en dus als uitwonend, zal DUO je vragen om 
dit te bewijzen. Hiervoor zal je het adres van je kamer in België in moeten vullen, zodat DUO dat kan 
controleren.  
 
Sommige studenten schrijven zich in Gent (of Merelbeke) in als student. Dat is een eigen keuze, maar 
pas op met je verzekering! Het kan zijn dat je verzekering jou dan niet meer als inwoner van Nederland 
ziet en de verzekering dan zal stopzetten, ook al sta je nog bij je ouders in Nederland ingeschreven. 
Hou dat dus goed in de gaten. 

 

Lening 

Tegenwoordig moet je een lening aanvragen bij DUO. Dat betekent dat je geen maandelijkse 
basisbeurs meer krijgt van de Nederlandse overheid. In plaats hiervan kunnen studenten per maand 
maximaal circa € 1.016 lenen. Meer informatie hierover vind je op de site van DUO. Daar vind je een 
antwoord op al jouw vragen, én op die van je ouders. Een lening aanvragen om in Gent te studeren 
kan enkel via de post. Het document vind je op de site van DUO. 

 
 
 
 

http://www.duo.nl/
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Een kot (kamer) zoeken 
Gelukkig is het erg gemakkelijk om een kamer te vinden in Gent. Er zijn veel sites te vinden waar je je 
kan inschrijven voor een kamer, maar hieronder staan de populairste: 

- http://ikot.be/kot-gent 
- http://www.easykot.be/  
- www.kotatgent.be  

Om je hierop in te schrijven wordt altijd wel een kleine vergoeding gevraagd. 
Vóór eind juni op zoek gaan naar een kamer heeft weinig zin: de meeste kamers komen pas vrij begin 
juli. 

 

Kan ik beter in Gent wonen of beter in Merelbeke? 

Het eerste jaar van je opleiding heb je les in de collegezalen in Gent, op de campus Boekentoren 
(Blandijnberg), campus Coupure en campus Ledeganck. Daar zijn grote auditoria van diverse 
faculteiten van de UGent. De praktische oefeningen worden deels georganiseerd op de campus in 
Merelbeke. Met de fiets kan je de verplaatsing tussen Gent en Merelbeke afleggen in ongeveer 20 
minuten.  
Vanaf het tweede bachelorjaar volg je enkel nog colleges op de faculteit Diergeneeskunde in 
Merelbeke. 
Je kan er dus voor kiezen om eerst een kamer in Gent te zoeken. De jaren nadien kun je nog altijd 
besluiten te verhuizen naar Merelbeke, in Gent te blijven of tussen beide in te gaan wonen (Ledeberg 
of Melle).  

 

Wat voor kamers worden er aangeboden? 

In Gent kun je kiezen uit een hele reeks verschillende kamers, net zoals in Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan studentenhomes (zie www.ugent.be/huisvesting), studio’s of een huis dat je deelt 
met andere studenten. Onze tip is om vooral veel kamers te bekijken om erachter te komen wat jij het 
prettigst vindt. 
 
Een kamer in Gent is redelijk goedkoop in vergelijking met Nederland. Binnen de 250-350 euro heb je 
een kamer van ruim 15 m2. Er zijn natuurlijk verhuurders die veel meer vragen voor een kamer, maar 
weet dat er zeker kamers zijn voor een goede prijs. 
 
De kamers in België zijn meestal bemeubelde kamers. Het meubilair is dus al aanwezig. Vind je dat 
echt een probleem, dan kan een kotbaas nog wel eens met zijn hand over zijn hart strijken en je 
toestemming geven je eigen meubels mee te nemen. 
 
Heb je dan toch niets gevonden? Of wil je absoluut met alleen diergeneeskundestudenten op kot 
zitten? Kijk dan eens op Ufora als UGent-student vind je daar alle aankondigingen betreffende jouw 
vakken en opleiding. Op het forum van de faculteit diergeneeskunde worden constant kamers 
aangeboden in zowel Gent als in Merelbeke. 

 

Hoe moet ik in België komen? 
Om naar Gent te reizen zijn er drie opties: met de trein, met de auto of met de FLIX-bus. 

http://ikot.be/kot-gent
http://www.easykot.be/
http://www.kotatgent.be/
http://www.ugent.be/
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Met de trein 

Een vaste route kunnen we je niet geven, omdat het afhangt van je woonplaats in NL.  
Wel kunnen we je dit vertellen: 
De spoorwegmaatschappij in België heet NMBS. Voor reisdetails kan je terecht op www.nmbs.be. Als 
student in België kun je een Go Pass aanvragen, of een campuskaart (zeer goedkoop reizen naar de 
grens, vraag hiernaar aan het loket). Voor meer informatie over die passen, kijk op 
http://www.belgianrail.be/ en beslis wat voor jou het handigst is.  

 

En mijn studenten OV dan? 

Wanneer je een opleiding in het buitenland volgt, heb je na de Nederlandse grens niets meer aan je 
studentenreisproduct. Daarom kan je er ook voor kiezen om een OV-vergoeding aan te vragen bij DUO 
van € 91,60 per maand in plaats van een studentenreisproduct. Heb je 
al een studentenreisproduct, dan zou je die moeten stopzetten vóór de 1ste van de maand waarin je 
vergoeding ingaat. Wil je alsnog een reisproduct i.p.v. een vergoeding? Dan kan je die aanvragen in 
Mijn DUO. Verander je tijdens het jaar toch van gedachten, dan kan je je OV-product 1x per jaar 
aanpassen. 
 

Met de auto 

Heb je geen zin om met de trein te gaan of heb je altijd veel te veel spullen bij je? Dan is de auto of 
carpoolen een perfecte oplossing voor jou. Voor alle Nederlandse studenten die op en neer reizen 
tussen België en Nederland is er een facebook-pagina aangemaakt genaamd: Ik ga naar Nederland en 
ik neem mee.. Hierop wordt elke week een agenda gemaakt van wie waar naartoe rijdt en hoeveel 
plaatsen er vrij zijn. Staat er niets tussen? Dan plaats je zelf even een berichtje! Is er echt niemand die 
rijdt naar jouw bestemming? Stap dan onderweg toch nog op de trein of bezoek deze site eens: 
http://www.blablacar.nl. 
 

Met de FLIX-bus 

De FLIX-bus rijdt door heel Europa voor een voordelig prijsje. Sinds vorig jaar rijdt deze bus ook tussen 
Gent, Antwerpen en Amsterdam. Op de site www.flixbus.nl  vind je alle informatie, en kun je de Flix-
bus-app downloaden om op de hoogte gehouden te worden van je reisinformatie. Voordelen van de 
bus zijn o.a. dat je maar liefst 3 stuks bagage mag meenemen tot een totaal gewicht van 30 kg, er gratis 
wifi in de bus is, en dat er stopcontacten aanwezig zijn. 
 

En binnen België? 

De bus 

De bussen in België horen bij de vervoersmaatschappij ‘De Lijn’. Je vindt een routeplanner op de 
startpagina van www.delijn.be.  
De faculteit Diergeneeskunde heeft een eigen bushalte: ‘campus diergeneeskunde’, vanaf waar je snel 
in Gent bent. Let op, de bus rijdt 1 keer in het uur. 
Verder heeft De Lijn speciale aanbiedingen voor studenten, zoals 10-rittenkaarten voor 16 euro. Deze 
kaarten zijn te verkrijgen bij de supermarkt Delhaize en op het station Gent Sint-Pieters. Ook met een 
sms-functie kun jij je busreis bekostigen (enkel met een Belgische simkaart). 

 

http://www.nmbs.be/
http://www.belgianrail.be/
https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/ov-en-reizen/reisproduct-stopzetten.asp
http://www.blablacar.nl/
http://www.flixbus.nl/
http://www.delijn.be/
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Fietsenverhuur 

De Fietsambassade Gent vzw is een mooie samenwerking tussen vele partners die mee hun steentje 
bijdragen aan de vele duurzame mobiliteitsinitiatieven voor de stad Gent. Op 
www.defietsambassade.be/ vind je informatie over o.a. het huren van fietsen in Gent – speciaal voor 
studenten. De Fietsambassade heeft enkele fietsenherstelplaatsen binnen Gent waar jij zelf, of een 
van de medewerkers je fiets kan repareren mocht dat nodig zijn. Aanrader!  

 

En dan? Wat gebeurt er dan?  
De lessen aan de faculteit starten eind september. Je hebt dus genoeg tijd om te verhuizen en je 
mentaal voor te bereiden.  
Vlak voor de start van het academiejaar, voorziet de uni een introductiedag. Tijdens die introductiedag 
maak je kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, de studentenbegeleiding enz. Je 
krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt 
gaan (o.a. cursussen, handboeken, lesrooster, groepsindeling, practica, oefeningen etc.). 

 

Best wel pittig! 
Wij willen je er graag op wijzen dat het verstandig is om nog eens na te gaan bij jezelf of je bereid bent 
veel vrije tijd op te geven voor je opleiding. Diergeneeskunde wordt niet voor niets de moeilijkste 
opleiding van België genoemd, waarbij veel (vooral Nederlandse) studenten het eerste jaar niet halen 
of stoppen doordat zij liever kiezen voor het studentenleven.  
Uit ervaring hebben wij gemerkt dat in Utrecht meer ruimte is voor het deelnemen aan 
studentenverenigingen en studiegroepen, wat zeker in het eerste jaar in Gent niet het geval is.  
Ben jij dus op zoek naar het wilde, echte studentenleven, dan raden wij je sterk aan om over een 
andere opleiding na te denken.  
Mocht je dan toch de knoop doorhakken en je 100% willen inzetten om het eerste jaar door te komen, 
dan kijken we er naar uit jou te mogen verwelkomen op de leukste faculteit van België :D 
 

Vragen? 
Heb je nog vragen, wil je persoonlijke tips of wil je graag de ervaring horen van een van de Nederlandse 
studenten? Stuur ons dan een mail en wij zullen je z.s.m. en met veel enthousiasme verder helpen. 

Mailadres: Info.dgk.gent@gmail.com 
 
 

http://www.defietsambassade.be/
mailto:Info.dgk.gent@gmail.com

