Het bewaken van...

STUDIEVOORTGANG
Interne controle

Instellingsgebonden studievoortgangsbewaking:

Externe controle

Leerkrediet (= studievoortgangsbewaking van
de Vlaamse Overheid):

Student behaalt minder dan 60% van de
opgenomen studiepunten binnen een

Wanneer je start in het Vlaams Hoger

academiejaar. Bij herinschrijving in dezelfde

Onderwijs, krijg je een leerkrediet van 140

opleiding aan de VUB worden bindende

studiepunten.

voorwaarden opgelegd:
Een volledig academiejaar bestaat
de student moet slagen voor minstens 75%

gemiddeld uit 60 studiepunten. Wie start in

van de opgenomen studiepunten

het eerste jaar, zal dus meestal meteen 60

EN

studiepunten inzetten.

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

Je kan studiepunten terugwinnen door te
slagen voor vakken. Bovendien krijg je de

Lukt dit? Bindende voorwaarden vallen weg

eerste 60 studiepunten dubbel terug (zelfs

en de opleiding kan verdergezet worden.

gespreid over meerdere jaren)! Je kan

Lukt dit niet? Weigering tot herinschrijving

studiepunten verliezen, wanneer je na

voor diezelfde opleiding aan de VUB.

tweede zittijd niet geslaagd bent.

Student behaalt 0 studiepunten in een

Zolang je over voldoende leerkrediet

academiejaar. De examencommissie kan een

beschikt, kan je verder studeren. Zo niet, dan

herinschrijving in dezelfde opleiding aan de VUB

kan de VUB beslissen om jouw inschrijving te

onmiddellijk weigeren.

weigeren.

! Let op, want dit wordt voor elke opleiding

Meer info?

waarvoor je bent ingeschreven, afzonderlijk

https://student.vub.be/leerkrediet#intro

berekend! Een bachelor-, master-, schakel of
voorbereidingsprogramma zijn verschillende
opleidingen !

Meer info?
https://student.vub.be/studievoortgang

Studiebegeleiding
wil helpen om jouw
studiesucces te
verhogen!

REFLECTIEVRAGEN:
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?
…

CONCRETE ACTIEPUNTEN:
Wat wil je komend academiejaar bereiken?
Welke zaken wil je anders aanpakken?
…………...………………………...…….........………...……………………………......
……......…...…………………...……...……...……......……...……………...………...
…………...……………………...............………………………….........…...…………
……......…...…………………...……...……...……......……...……………...………...
…………...……………………...............………………………….........…...…………

Nood aan ondersteuning?
Contacteer Studiebegeleiding!
Studietrajectbegeleiders

Studiebegeleiders

Studentenpsychologen

Begeleiding bij individueel

Hulp bij studiemethode- en

Ondersteuning bij stress,

studietraject, info rond

planning, BA-/MA- proef

faalangst, uitstelgedrag,

studievoortgang, leerkrediet,

schrijven, vakinhoudelijke

studiekeuze, en andere

overmacht en

begeleiding, examenplanning

studiegerelateerde psychische

uitzonderingsprocedures

en -strategie

problemen

Pleinlaan 2

1050 Brussel

Tel. +32 (0)2 629 23 06

begeleiding@vub.be

student.vub.be/studiebegeleiding

