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Hoorde je misschien al iets over het leerkrediet of over jouw rugzak met 140 studiepunten? 
Wat is dit nu juist en wat voor gevolgen heeft dit voor jou? In deze brochure kom je er meer 
over te weten.



VOOR WIE? 
Het leerkrediet is van toepassing voor stu-
denten die inschrijven met een diplomacon-
tract voor een initiële bachelor- of master-
opleiding én voor studenten die inschrijven 
onder een creditcontract voor eender welke 
soort opleiding. Het leerkrediet is niet van 
toepassing voor studenten die inschrij-
ven onder een diplomacontract voor een 
graduaatsopleiding of een bijkomende 
opleiding zoals een schakel- of voorberei-
dingsprogramma, bachelor-na-bachelor, 
master-na-master, postgraduaat of een 
educatieve bachelor- of masteropleiding 
indien je respectievelijk al een ander ba-
chelor- of masterdiploma behaald hebt. 
Ook voor studenten die inschrijven onder 
een examencontract is het leerkrediet niet 
van toepassing. 

HET SYSTEEM IN EEN 
NOTENDOP 
In het hoger onderwijs spreken we niet meer 
van vakken, maar van opleidingsonderdelen. 
Aan elk opleidingsonderdeel worden een 
aantal studiepunten toegekend. Dit is een 
maat waarmee de studiebelasting wordt 
uitgedrukt. Een jaar voltijds studeren komt 
overeen met 60 studiepunten.

Bij aanvang van de studies in het hoger on-
derwijs krijgt een student een leerkrediet van 
140 studiepunten. Bij inschrijving gaat het 
aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft 
van je leerkrediet af. De studiepunten van de 
opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, 
krijg je op het einde van het academie-
jaar terug. De studiepunten van de oplei-

dingsonderdelen waarvoor je niet slaagt of 
waarvoor je gedelibereerd wordt, verlies je.

Met andere woorden: kies je voor een vol-
tijdse inschrijving, dan zet je 60 studiepun-
ten van je leerkrediet in. Van de 140 gaan 
er bij inschrijving dus 60 af, je houdt 80 
studiepunten over. Slaag je voor al je oplei-
dingsonderdelen, dan krijg je er 60 terug. De 
studiepunten van de opleidingsonderdelen 
waarvoor je niet slaagde of waarvoor je ge-
delibereerd bent, krijg je niet terug.

VAN STUDIERICHTING 
VERANDEREN 
De spelregels verschillen voor generatie-
studenten, niet-generatiestudenten en stu-
denten onder creditcontract. Een genera-
tiestudent is een student die zich voor het 
eerst inschrijft met een diplomacontract 
voor een graduaats- of bacheloropleiding 
in het Vlaams hoger onderwijs. Dit statuut 
wordt gedurende het volledige academie-
jaar behouden. Een niet-generatiestudent is 
een student die reeds eerder met een diplo-
macontract was ingeschreven in het Vlaams 
hoger onderwijs.

Generatiestudenten
Als je opleidingsonderdelen wilt schrappen 
of stoppen met studeren in het hoger on-
derwijs dan krijg je de studiepunten van de 
opleidingsonderdelen waarvan de grensda-
tum nog niet is verstreken volledig terug.

Indien je (tijdig) verandert van opleiding, bin-
nen het hoger onderwijs, kan je mogelijks 
nog extra leerkrediet recupereren: 



Vóór 1 december:
➤ Je krijgt je volledig opgenomen studie-

punten terug (behalve je reeds afgelegde 
(deel)examens).

Tussen 1 december en 15 maart:
➤ Je krijgt de helft terug van de studie-

punten horend bij opleidingsonderdelen 
waarvan de grensdatum verstreken is (be-
halve je reeds afgelegde (deel)examens)).

➤ Je krijgt het volledig aantal studiepun-
ten terug van de opleidingsonderdelen 
waarvan de grensdatum nog niet ver-
streken is.

Na 15 maart:
➤ Je krijgt enkel de studiepunten terug van 

de opleidingsonderdelen waarvan de 
grensdatum nog niet verstreken is.

Let op. Bovenstaande regels gelden niet:
➤ Als de inschrijfdatum in de nieuwe oplei-

ding vóór de uitschrijfdatum in de oude 
opleiding ligt.

➤ Als je het hoger onderwijs verlaat.
➤ Als je binnen een opleiding verandert van 

afstudeerrichting.
➤ Als je je uitschrijft uit de oude opleiding 

vóór 1 december en pas inschrijft in de 
nieuwe opleiding na 15 maart.

Het is dus belangrijk je studiekeuze door-
dacht te maken en bij eventuele twijfels zo 
snel mogelijk contact op te nemen met je 
trajectbegeleider. De grensdatum van elk 
opleidingsonderdeel kan je raadplegen in 
de studiegids onder opleidingsprogramma 
en het betreffende opleidingsonderdeel of 
in ‘Mijn PXL’.

Niet - generatiestudenten
Indien je opleidingsonderdelen wilt schrap-
pen, wilt veranderen van opleiding binnen 
of buiten de onderwijsinstelling of wilt stop-
pen met studeren in het hoger onderwijs, 
dan krijg je de studiepunten van de oplei-
dingsonderdelen waarvan de grensdatum 
nog niet is verstreken volledig terug. De 
overige studiepunten verlies je. De grensda-
ta kan je raadplegen in de studiegids, onder 
opleidingsprogramma en het betreffende 
opleidingsonderdeel of in ‘Mijn PXL’.

Studenten onder creditcontract
Bij elke uitschrijving van een opleidingson-
derdeel, verlies je je leerkrediet, ongeacht 
het moment waarop dit gebeurt.

EEN BONUS
Omdat de overgang van secundair naar ho-
ger onderwijs niet altijd even vlot verloopt, 
krijg je bij het begin van de rit wat extra kre-
diet. De eerste 60 studiepunten die je ver-
werft onder diplomacontract, ongeacht de 
trajectschijf of het academiejaar, worden 
dubbel teruggegeven. Dit geldt echter niet 
voor studenten met een creditcontract en 
ook studenten wiens leerkediet in herop-
bouw is (geweest), krijgen geen bonus. 
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ONVOLDOENDE 
LEERKREDIET
Indien je een leerkrediet hebt van minder 
dan 60 studiepunten, kan Hogeschool PXL 
beslissen je inschrijving te weigeren of een 
beperkt programma op te leggen. 

Uitzondering: als je reeds een academisch 
bachelor-diploma hebt behaald, mag je so-
wieso inschrijven voor de daaropvolgende 
master, ook al heb je te weinig leerkrediet.

Bovendien kan je in het kader van levens-
lang leren je leerkrediet éénmalig opnieuw 
opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. 
De stand van je leerkrediet wordt bekeken 
op het moment van je uitschrijving. Op dat 
moment wordt bepaald hoeveel leerkrediet 
je te kort komt om aan 60 te komen. Dit is 
de hoeveelheid leerkrediet die je terug krijgt 
als je in heropbouw gaat. De heropbouw 
start wanneer je een leerkrediet lager dan 
60 hebt én je een volledig academiejaar niet 
bent ingeschreven in het hoger onderwijs. 
Hierna krijg je elk academiejaar maximum 10 
studiepunten toegevoegd aan je leerkrediet.

OVERMACHT EN 
LEERKREDIET
Indien je leerkrediet verloren bent door de 
afwezigheid bij één of meerdere examens 
én je meent dat jouw afwezigheid te wijten 
is aan een gegronde reden van overmacht, 

dan kan je contact opnemen met de dienst
studievoortgang. Samen met jou bekijken 
we dan je situatie en de gevolgen hiervan 
voor je leerkrediet.

DIPLOMA BEHAALD
Na het behalen van een bachelordiploma 
blijf je het resterende leerkrediet behouden 
en kan je dus aansluitend een nieuwe oplei-
ding starten.

Na het behalen van je masterdiploma wor-
den 140 studiepunten van je resterende 
leerkrediet afgetrokken. Met het overgeble-
ven krediet kan je eventueel nog een nieuwe 
bachelor- of masteropleiding starten. Een 
vlotte studieloopbaan wordt op deze manier 
dus extra beloond.

Heb je na je masterstudie minder dan 60 
studiepunten leerkrediet, dan wordt je leer-
krediet éénmalig heropgebouwd (zie onvol-
doende leerkrediet). 

Indien je een graduaatsdiploma behaalt in 
het hoger beroepsonderwijs, dan wordt 
jouw leerkrediet in één keer aangevuld tot 
60 studiepunten indien je een tekort aan 
leerkrediet had. 

STAND LEERKREDIET
Studenten kunnen de stand van hun leer-
krediet online volgen op www.studenten-
portaal.be. Hiervoor kan je inloggen met 
je digitale identiteitskaart of een federaal 
token (kaart met codes, uitgereikt door de 
federale overheid). Ingeschreven studenten 
vinden ook een overzicht op ‘Mijn PXL’. Voor 
vragen over het leerkrediet kan je contact 
opnemen met de dienst studievoortgang 
(studievoortgang@pxl.be).

Wens je na het lezen van deze infobrochure 
meer informatie of zit je met vragen, dan kan 
je steeds terecht bij de dienst studievoort-
gang of je trajectbegeleider


