
Schrijf je je in het hoger onderwijs in? Dan krijg je 140 studiepunten: het ‘leerkrediet’.

Het leerkrediet volgt op hoe succesvol je bent tijdens je studies.

Het leerkrediet wil:

Wanneer geldt het leerkrediet (niet)?

Het leerkrediet geldt voor initiële bacheloropleidingen en

masteropleidingen, als je je inschrijft om een diploma te halen

(diplomacontract). Het leerkrediet geldt ook als je je inschrijft met een

creditcontract (als je je inschrijft om losse opleidingsonderdelen af te leggen).

Het leerkrediet geldt niet bij:

Wat gebeurt er als je leerkrediet op is?

Lukt studeren niet goed en zakt je leerkrediet onder nul?

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Vlaamse Vereniging van Studenten 17-24 jaar

WAT IS LEERKREDIET?

Schrijf je je in voor een vak? Dan verlies je studiepunten. Je zet die

studiepunten in om het vak te volgen en je examen af te leggen.

•

Slaag je voor het examen van dat vak? Dan krijg je de studiepunten terug.

Meer nog: de eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je dubbel

terug.

•

jou stimuleren om een goede studiekeuze te maken en je opleiding met

succes af te ronden.

•

hogescholen en universiteiten stimuleren om jou goed te begeleiden.•

een voorbereidingsprogramma of schakelprogramma•

de specifieke lerarenopleiding•

een bachelor-na-bachelor•

een master-na-master•

een opleiding aan de Koninklijke Militaire School•

een examencontract ( je schrijft je alleen in om examen af te leggen

van losse opleidingsonderdelen)

•

De hogeschool of universiteit moet toestemming geven voor je

inschrijving.

•

De hogeschool of universiteit kan meer inschrijvingsgeld vragen.•

PRAAT EROVER

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Wat gebeurt er met je leerkrediet als je de foute

studiekeuze maakt?

Lees het artikel Kan ik nog van studierichting veranderen?

Wat gebeurt er met je leerkrediet als je een

diploma haalt?

Surf naar Onderwijs Vlaanderen voor meer info over je leerkrediet en de stand van

je krediet.
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Haal je een masterdiploma? Er worden 140 studiepunten van je krediet

afgetrokken.

•

Haal je een bachelordiploma? Er worden geen bijkomende

studiepunten van je krediet afgetrokken. Heb je geen 60 studiepunten

meer over nadat je de hogeschool of universiteit hebt verlaten? Dan

kan je opnieuw leerkrediet opbouwen. Elk jaar dat je niet in het hoger

onderwijs ingeschreven bent, krijg je tien studiepunten tot je opnieuw

aan 60 studiepunten zit.

•

https://admin.watwat.be/studiekeuze/kan-ik-nog-van-studierichting-veranderen
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet

