
Studiepunten vertellen je hoe goed je bezig bent met je studies in het hoger

onderwijs. Een ander woord voor studiepunten is ‘leerkrediet’.

Hoe werkt leerkrediet?

Start je met hoger onderwijs? Dan krijg je 140 studiepunten: het ‘leerkrediet’.

Schrijf je je in voor een vak? Dan zet je studiepunten in. Slaag je voor het

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

Waarvoor dienen die studiepunten?

Studiepunten maken duidelijk of je goed bezig bent. Heb je nog maar weinig

studiepunten over? Dan betekent dat misschien dat de studierichting niet bij

je past of dat je een tandje moet bijsteken. Zo kan je hogeschool of

universiteit je beter begeleiden.

Is dit systeem ook op mij van toepassing?

Je krijgt studiepunten als je je voor de eerste keer inschrijft voor een

bachelor- of masteropleiding.

Dat is zo voor:

Het systeem van de studiepunten is niet van toepassing bij:

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Vlaamse Vereniging van Studenten 17-24 jaar

WAT ZIJN STUDIEPUNTEN?

een voltijdse opleiding met een diplomacontract•

voor afzonderlijke vakken met een creditcontract•

voorbereidingsprogramma of schakelprogramma•

specifieke lerarenopleiding•

bachelor-na-bachelor•

master-na-master•

opleiding aan de Koninklijke Militaire School•

examencontract. Dan schrijf je je alleen in om examen af te leggen van

losse opleidingsonderdelen.

•

graduaatsopleiding•

postgraduaatsopleiding•

PRAAT EROVER

Ga langs bij JAC

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

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

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


Wat als ik me voor de eerste keer inschrijf?

Schrijf je je in voor een voltijds jaar studeren? Dan zet je 60 studiepunten in.

Die 60 studiepunten worden afgetrokken van de 140 studiepunten waarmee

je startte. Je houdt er dus 80 over.

En op het einde van het academiejaar?

Je krijgt de studiepunten terug van de vakken waarvoor je geslaagd bent.

Ben je voor alles geslaagd na de 2e examenperiode? Dan krijg je de 60

ingezette studiepunten terug. Je hebt er opnieuw 140.

Wat is de bonus van 60 studiepunten?

Voor de eerste 60 studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, krijg je

het dubbele aantal terug. Het maakt niet uit of je die 60 studiepunten

krijgt tijdens je eerste jaar of tijdens meerdere academiejaren.

Wat als mijn studiepunten op zijn?

Zakt je leerkrediet onder nul? Dan moet de hogeschool of universiteit

jou toestemming geven voor je inschrijving.

De school kan je weigeren of meer inschrijvingsgeld vragen, tot maximum

het dubbele bedrag.

Wat als ik van studierichting verander?

Ben je voor het eerst ingeschreven voor een bacheloropleiding met een

diplomacontract?

Voor alle andere gevallen: lees het artikel Kan ik nog van studierichting

veranderen?

Wat gebeurt er als ik mijn diploma haal?

Verander je voor 1 december? Dan krijg je al je studiepunten terug.•

Verander je tussen 1 december en 15 maart? Dan krijg je de helft van je

studiepunten terug.

•

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

afgetrokken.

•

Haal je een bachelordiploma? Er worden geen extra studiepunten van

je krediet afgetrokken.

•

https://admin.watwat.be/studiekeuze/kan-ik-nog-van-studierichting-veranderen


Wat gebeurt er nadat ik ben afgestudeerd?

Je mag de overgebleven studiepunten gebruiken voor een nieuwe studie.

Heb je geen 60 studiepunten meer over? Dan kan je opnieuw leerkrediet

opbouwen. Elk jaar dat je geen hoger onderwijs volgt, krijg je tien

studiepunten bij tot je weer aan 60 studiepunten zit.

Hoeveel studiepunten heb ik nu?

Je kan je aantal studiepunten checken op het studentenportaal via de

website van Onderwijs Vlaanderen.
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en-diploma/leerkrediet/het-saldo-van-je-leerkrediet/waar-vind-ik-de-stand-van-mijn-leerkrediet

