Procedure inschrijving als interuniversitaire student aan de
Universiteit Hasselt
Voorinschrijving via de UHasselt website
1. Je gaat naar www.uhasselt.be/inschrijven
2. Scroll naar onder

3. Klik op Start aanmaak nieuwe inschrijving (indien je nog NOOIT eerder was ingeschreven aan de UHasselt,
anders dien je Inschrijving raadplegen/aanpassen te kiezen!!!)

OPGELET!!!
Studenten die beroepsorganisatie en juridische aspecten BISSEN dienen op inschrijving
raadplegen/aanpassen te klikken!!!
4. Vul alle gegevens in, sla op en ga naar studiekeuze

5. Duid de juiste gegevens aan en vul de academiejaren correct in:

6. Vul de nodige gegevens in:

7. Vul het juiste kalenderjaar in dat je je diploma van secundair onderwijs hebt behaald.

Sla op en ga naar hoger onderwijs.

8. Hoger onderwijs hoef je NIET in te vullen!!!

Ga verder naar tewerkstelling (hoef je niet in te vullen)
Ga verder naar financiële gegevens
9. Ga verder naar financiële gegevens.
Vul je bankrekeningnummer in (indien je het niet invult, kan je niet verder met de inschrijving).

10. up/download mag je eveneens overslaan!
Sla op en ga verder naar einde inschrijving

Laatste stap:

Definitieve inschrijving door studentenadministratie
Indien je voorinschrijving via de website vlot is verlopen, schrijft de dienst studentenadministratie je vervolgens
definitief in op basis van gegevens die zij van de onderwijsadministratie van de KU Leuven doorkrijgen. Hiervoor hoef
jij niets te doen.

Nodige documenten
Indien je definitief bent ingeschreven, zal je van de UHasselt via de post een brief ontvangen met daarin nuttige
informatie en de paswoorden die je nodig hebt om toegang te verkrijgen tot je persoonlijk studentendossier, je
email, blackboard (het elektronisch leerplatform). In je persoonlijk studentendossier kan je later je punten opvragen,
je voor bepaalde opleidingsonderdelen uitschrijven indien gewenst, een bewijs van inschrijving voor terugbetaling
openbaar vervoer terugvinden, …. . Het is dus zeer belangrijk dat je je brief met paswoorden goed bijhoudt!
Indien je GEEN brief ontvangen hebt, neem dan contact op met Vicky Vanhille (011/26.90.69 of
vicky.vanhille@uhasselt.be). Geen brief wil zeggen dat je NIET officieel bent ingeschreven.

Nuttige contactgegevens
Naam
Vicky Vanhille

Ine Hanssen

Hanne Bastiaens

Functie
Onderwijsadministratie
vragen over inschrijven,
attesten, punten, …
Stafmedewerker onderwijs
vragen over uurroosters,
planning, …
Ombudspersoon

contactgegevens
vicky.vanhille@uhasselt.be
011 26 90 69
ine.hanssen@uhasselt.be
011 26 93 25
hanne.bastiaens@uhasselt.be
011 26 85 46

