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41  OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere)  
Aanvullende kosten  

 
 

De student wordt geacht bij de volgende verplichte activiteiten, waar géén kosteloos 

alternatief voor wordt geboden, de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening te nemen. 

Andere kosten die aan deze verplichte activiteit zijn verbonden, zijn voor rekening van de 

instelling. 

De student moet rekening houden met reiskosten voor excursies en practica van 100-150 

euro per cursusjaar. 

 

De indicatie van de studentkosten worden per module in moduleoverzichten van de OER 

Aeres Hogeschool Dronten/Almere vermeld: 

 

- Deelname praktijk- en veldwerkweken 

o Opleidingen: TB/VGL/ATM/HB/SB/GMD 

o Kosten: afhankelijk van het studiejaar orde van grootte ongeveer 100 euro, 

per module wordt dit aangegeven. 

voor TB zijn dat: PECS (€100), PECO(€120), HSDR(€120) en HSNT(€120) 

 

- Buitenlandreis Kroatië 

o Opleidingen: AK en GMD 2e jaar. 

o Kosten: ongeveer €200 

 

- 2-daagse (internationale) excursies  

o Opleidingen: ATM 

o Kosten: ongeveer €100 euro per jaar 

 

- Buitenlandstage  

o Opleidingen: alle opleidingen 

o Kosten: afhankelijk van de eigen keuze van de student 

 

- Halfjaarstage 

o Opleidingen: TB/VGL/GMD 

o Kosten: afhankelijk van de keuze van de student 

 

- KMC Dronten 

o Opleiding: voltijdopleidingen Dronten 

o Kosten: ± €110 

 

- IFB studytour Scotland 

o Opleidingen: IFB 

o Kosten: ± €1000 

 

- EFB studytour Italy 

o Opleidingen: EFB 

o Kosten : ± €1000 



   

 

40 OER Aeres Hogeschool (DR/AL) Richtlijnen en beoordeling modules Pagina 2 van 2  Instemming juni 2022 

 

- Internationale uitwisseling Osnabrück 

o Opleidingen: DB en GMD jaar 1 

o Kosten: ± €50 

 

- Studiereis 

o Opleidingen: DB jaar 2 

o Kosten: ± €250 

 

- Excursie HAIH 

o Opleidingen: HB 

o Kosten: ± €100 

 

- EU policy 

o Opleidingen: European Funds 

o Kosten : ± €150 

 

- excursie Brussel 

o Opleidingen: alle 1- en 1,5-jarige internationale opleidingen, de major FDA 

(module HERM) en Aquatische Ecosysteemanalyse 

o Kosten: ± €75 

 

- European studytour 

o Opleidingen: IFB 

o Kosten: ± €250 

 

- Tuinbouwexcursies 

o Opleidingen: 4IH en 3IEP 

o Kosten: ± €27,50 

 

- Introweek Harz en project Portugal 

o Opleidingen: Aquatische Ecosysteemanalyse 

o Kosten: ± €130 (Harz), Portugal (€350) 

 

 


