
Studeren in het buitenland: 
waar en tegen 
welke prijs?

Bij TreeTop Online vinden we het altijd een goed 
idee om uw blik te verruimen. En dat geldt niet 
alleen voor uw beleggingen.

Studeren in het buitenland wordt 
beschouwd als een groot voordeel voor 
een toekomstige carrière. Het verruimt 
je competenties en talenkennis, opent je 
geest en biedt je een zekere maturiteit.

Uiteraard hoort bij studeren in het 
buitenland ook een prijskaartje. Dat 
bedrag hangt sterk af van de gekozen 
opleiding. Een trimester in Spanje in het 
kader van een Erasmusprogramma zal 
lang niet zo veel kosten als een MBA van 
twee jaar aan Harvard.

Een belegging op de beurs kan u helpen 
om er klaar voor te zijn zodra uw kinderen 
de sprong willen wagen. Vooral als dat 
pas over 10 of 15 jaar is. Ook u kunt dus 
het best uw blik verruimen! Met andere 
woorden: wereldwijd beleggen én u 
openstellen voor nieuwe markten.

Conclusie

Gemiddelde kostprijs
van een universitaire studie 

Dat bedrag omvat:

Inschrijvingsgeld Syllabi Huisvesting Dagelijks leven

Extra voor internationale studenten: 
verplaatsingskosten, inschrijvings-
supplement, formaliteiten … 

VS

Canada 

Verenigd Koninkrijk

Australië 

China 

Frankrijk 

Gemiddelde 

$ 99.417

$ 58.865 

$ 53.105 

$ 38.574

$ 33.744

$ 28.299 

$ 34.658 

(€ 89.209)

(€ 52.821)

(€ 47.652)

(€ 34.613)

(€ 30.279)

(€ 25.393)

(€ 31.099)

3-4 € 31.099 
jaar Gemiddelde kostprijs wereldwijd

Bron: HSBC
Met toestemming gereproduceerd uit de studie ‘Value of Education: The price of 

success’, gepubliceerd in 2018 door HSBC Holdings plc. HSBC is een handelsmerk 
van HSBC Holdings plc, dat alle rechten over en in HSBC in handen heeft.

Bron: UNESCO, Global Flow of Tertiary-Level Students

Bron: Europese Commissie
Erasmus+ in 2017/18: 

where did higher education students go? 

De populairste bestemmingen
bij Erasmusstudenten

340.100 15% 9e
Erasmusstudenten
in 2017/2018

koos voor 
Spanje 

plaats 
voor België 

Aantal
Erasmus-
studenten 

Spanje 51.321 

Duitsland 34.539

Verenigd Koninkrijk 31.877

Tsjechische Republiek 11.197

België 12.008

Nederland 14.842

Portugal 15.237

Polen 17.340

Frankrijk 29.833

Italië 27.945

De populairste bestemmingen
bij studenten wereldwijd 

Aantal buitenlandse studenten

Nr. 1 China?
De Amerikaanse
universiteiten 

Trekt vooral studenten aan
uit Zuid-Korea, Thailand,
Pakistan of India

5 miljoen
jongeren studeerden in 
het buitenland in 2017
(+25% sinds 2013)

VS

Verenigd Koninkrijk

Australië

Duitsland

Frankrijk 

984.898

435.734

381.202

258.873

258.380

Rusland

Canada

China

Japan

Italië 

250.658

209.979

178.271

164.338

97.563

Online

Met TreeTop Online kunt u rechtstreeks en eenvoudig 
wereldwijde beleggingsfondsen kopen vanaf 250 euro.

Een rekening openen is gratis. 

Van maandag tot vrijdag, 
van 9:00 tot 18:00

0800 59 001 

Volg ons:

Bel ons!

TreeTopOnline.be

Ik open mijn rekening

https://www.treetoponline.be/nl/blog/uw-vragen/waarom-wereldwijd-beleggen
https://www.treetoponline.be/nl/blog/u-en-uw-investeringen/beleggen-hoe-stelt-u-zich-open-voor-nieuwe-markten
http://onlinefair.be/images/ID2017/Dernieres-statistiques-2017-02-07.pdf
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/infographic-package-statistics-annual-report-erasmus-2018-numbers_nl 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/infographic-package-statistics-annual-report-erasmus-2018-numbers_nl 

