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PLAN JE IST
Ben je na de tweede zittijd niet geslaagd voor al je opgenomen vakken? Heb je vrijstellingen
gekregen o.b.v. reeds behaalde ECTS? Dan kom je in een individueel studietraject. Bij het
samenstellen van zo'n traject komen heel wat praktische zaken kijken. We sommen hieronder de
belangrijkste punten op. Hulp nodig? Doorloop deze interactieve cursus stap voor stap:
https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9S3y7AnrNYLd7FQ

Studievoortgang en leerkrediet: monitoren je eigen studievoortgang

Niet geslaagd op al je vakken van vorig jaar? Op je puntenblad kun je de

proclamatiecode terugvinden en dit is de enige officiële uitslag. Heb je de code

'Inschrijving niet toegelaten'? Dan kun je niet meer herinschrijven voor dezelfde

opleiding. Heb je de code 'Bindende voorwaarden'? Dan val je onder

studievoortgangsbewaking en moet je aan voorwaardes voldoen om niet uitgesloten te

worden van je opleidingsprogramma.

ALLE STAPPEN NAAR EEN GOED PLAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kun je verder studeren in dezelfde opleiding?

Wat staat er op je puntenblad? Welke proclamatiecode heb je?
Heb je bindende voorwaarden? Bekijk dan hoe je dit jaar anders zou kunnen aanpakken.
Wat is de stand van je leerkrediet? 
(Her)inschrijven: er is een verschil tussen inschrijven in de opleiding en vakkenregistratie!

Inschrijving opleiding: deadline voor heel academiejaar 30 september

Vakken registratie: deadline 1e semester en jaarvakken 15 oktober
                                                deadline start 2de semester 15 februari

                                            deadline 2de semester vakken 28 februari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijstellingen

Stap je over van een andere instelling? Wil je hier dezelfde opleiding volgen en heb je al credits behaald? Bekijk
de vrijstellingsprocedure online van de faculteit. 
Dien het dossier zo snel mogelijk in. Hoe langer je wacht met indienen, hoe langer je moet wachten op een
resultaat.
Volg alvast de lessen van het vak zolang er nog geen beslissing over je dossier genomen is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9S3y7AnrNYLd7FQ
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/examens-en-deliberatie/mijn-examenresultaten#paragraph-71206
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/examens-en-deliberatie/mijn-examenresultaten#paragraph-71206
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/examens-en-deliberatie/mijn-examenresultaten#paragraph--id--71209
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/mijn-leerkrediet
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studentenadministratie/vrijstelling-aanvragen


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoek naar een evenwicht: bekijk studiedeelfiches en roosters

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject
zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.
Bekijk de studiedeelfiches van de vakken goed: is er een balans tussen hoorcolleges, werkcolleges, papers? 
Probeer overlap in je les/examenrooster te vermijden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitzonderingen aanvragen 

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?
Overrulen van inschrijvingsvereisten
Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 72 studiepunten opnemen)
Inschrijven voor de opleiding/ vakken na de deadline 
Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Je kan een uitzondering aanvragen door het formulier in te vullen op deze pagina.
De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt. 

Inschrijvingsvereisten

De inschrijvingsvereisten zijn regels die bepalen of je een vak mag registreren.

Prerequisite: je moet vak A hebben behaald, om vak B te kunnen opnemen. 

Corequisite je moet minstens ingeschreven zijn in vak A om vak B  op te kunnen nemen. 

Bijkomende vereisten: je moet voor een minimaal aantal studiepunten geslaagd

zijn om vakken van het tweede en derde jaar op te kunnen nemen.

Check de inschrijvingsvereisten van de programma's hier online door op je faculteit te klikken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gecombineerde inschrijvingen

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving vakken uit een basisopleiding (bachelor / schakel-  of
voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).
Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma)
komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving.
Je krijgt rechtstreekse toelating om te starten met de master als je nog maximum 30 sp moet afronden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Omvang jaarprogramma: 27 - 72 ECTS

Kinderbijslag/groeipakket & studietoelage: je dient voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn
Per academiejaar kun je maximaal 72 studiepunten opnemen. 
60 studiepunten is de standaard hoeveelheid voor een voltijdse dagstudent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiezen welke vakken op te nemen

Kies eerst je vakken uit lagere jaren en vul de lege momenten in met vakken uit hogere jaren. Vb eerste alle
overige BA1 vakken en dan enkele BA2 vakken die de leegte in lessenrooster opvullen.
Hou rekening wanneer vakken plaatsvinden in het lessenrooster om overlappingen te voorkomen.
Kijk of dat inschrijvingsvereisten je belemmeren een vak te registreren.
Hier vind je een overzicht van alle programma's aan de VUB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nóg meer weten? Check onze Canvaspagina    Tel. +32 (0)2 629 23 06       begeleiding@vub.be      volg Studiebegeleiding op wearestudent.vub.be    

https://caliweb.vub.ac.be/
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studentenadministratie/vakken-registreren#paragraph--id--70951
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/inschrijven-aan-de-vub/aanmelden-en-inschrijven/gecombineerd-inschrijven#:~:text=Je%20doet%20je%20herinschrijving%20in,en%20(Her)inschrijven'.&text=Check%20de%20filteropties%20(taal%20van,voor%20jou%20van%20toepassing%20is.
https://caliweb.vub.ac.be/




de student moet slagen voor minstens 75%
van de opgenomen studiepunten (75% van  
 60 sp = 45 sp)

slagen voor alle vakken die de student voor
een derde keer opneemt.

Instellingsgebonden studievoortgang VUB: 

Student behaalt minder dan 60% van de
opgenomen studiepunten binnen een
academiejaar (60% van 60 sp = 36 sp). Bij
herinschrijving in dezelfde opleiding aan de VUB
worden bindende voorwaarden opgelegd:

EN

Lukt dit? Bindende voorwaarden vallen weg
en de opleiding kan verdergezet worden.
Lukt dit niet? Weigering tot herinschrijving
voor diezelfde opleiding aan de VUB. 

Student behaalt 0 studiepunten in een
academiejaar. De examencommissie kan een
herinschrijving in dezelfde opleiding aan de VUB
onmiddellijk weigeren.

! Let op, want dit wordt voor elke opleiding
waarvoor je bent ingeschreven, afzonderlijk
berekend! Een bachelor-, master-, schakel of
voorbereidingsprogramma zijn verschillende
opleidingen !

Leerkrediet (= studievoortgangsbewaking van
de Vlaamse Overheid):

Wanneer je start in het Vlaams Hoger
Onderwijs, krijg je een leerkrediet van 140
studiepunten.

Een volledig academiejaar bestaat
gemiddeld uit 60 studiepunten. Wie start in
het eerste jaar, zal dus meestal meteen 60
studiepunten inzetten. 

Je kan studiepunten terugwinnen door te
slagen voor vakken (geslaagd = 10/20).
Bovendien krijg je de eerste 60 studiepunten
dubbel terug (zelfs gespreid over meerdere
jaren)! Je kan studiepunten verliezen,
wanneer je na tweede zittijd niet geslaagd
bent.

Zolang je over voldoende leerkrediet
beschikt, kan je verder studeren. Zo niet, dan
kan de VUB beslissen om jouw inschrijving te
weigeren.

! Let op: Dit is enkel geldig voor Bachelor
opleidingen! 

STUDIEVOORTGANG

  Studiebegeleiding 
wil helpen om jouw

studiesucces te 
verhogen!

Het  bewaken van . . .

Interne  contro le                                             Externe  contro le

https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/studievoortgang#paragraph--id--71710
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/studievoortgang#paragraph--id--71710
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/studievoortgang#paragraph--id--71710
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/mijn-leerkrediet
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/mijn-leerkrediet


Hoe heb jij het afgelopen academiejaar ervaren?

Wat vind je positief/negatief aan jouw opleiding?

Hoe was het evenwicht tussen jouw studies en je vrije tijd?

Hoe heb jij het studeren (hoorcolleges, werkcolleges, examens, …)

aangepakt en voorbereid? Welke acties heb je ondernomen (bv.

planning, studieruimte, lessen en WPO’s, ….)?

Welke vakken gingen goed? Hoe komt het dat deze vakken wel

goed gingen?

Welke vakken gingen niet goed? Hoe komt het dat deze vakken

minder goed gingen?

Wat zijn jouw kwaliteiten/valkuilen bij het studeren?

…

Wat wil je komend academiejaar bereiken?      

Welke zaken wil je anders aanpakken?

…………...………………………...…….........………...……………………………......

……......…...…………………...……...……...……......……...……………...………...

…………...……………………...............………………………….........…...…………

……......…...…………………...……...……...……......……...……………...………...

…………...……………………...............………………………….........…...…………

REFLECT IEVRAGEN:

CONCRETE  ACT IEPUNTEN:

Nood aan ondersteuning? 
Contacteer Studiebegeleiding!

Studiebegeleiders
 

Hulp bij studiemethode- en
planning, BA-/MA- proef
schrijven, vakinhoudelijke

begeleiding, examenplanning
en -strategie

 

Studentenpsychologen
 

Ondersteuning bij stress,
faalangst, uitstelgedrag,
studiekeuze, en andere

studiegerelateerde psychische
problemen

 

   Nóg meer weten? Check onze Canvaspagina    Tel. +32 (0)2 629 23 06       begeleiding@vub.be      volg Studiebegeleiding op wearestudent.vub.be    

Studietrajectbegeleiders
 

 Vragen over je studietraject,
studievoortgangregels,

leerkrediet,
uitzonderingsaanvraag,

bijzondere omstandigheden.

 

https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/leren-studeren
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studentenwelzijn/studentenpsychologen
https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject

