Bericht aan de studenten
De Academische Raad keurde op 13 december 2018 onderstaande aanpassing wegens materiële
vergissing aan het Onderwijs-en examenreglement goed en brengt deze hierbij ter kennis aan de
studenten:

Artikel 91. Tolerantie
§1. Algemeen principe
Een student kan na de tweede of derde examenperiode toleranties inzetten, op voorwaarde dat:
-

-

de ingezette toleranties, uitgedrukt in studiepunten, samen maximaal 10% bedragen van de studiepunten voor de
gehele opleiding, na aftrek van de vrijstellingen; voor de opleiding verpleegkunde wordt het aldus bekomen
maximum aantal te tolereren studiepunten begrensd tot 18 studiepunten.
hij een studie-efficiëntie behaalde van ten minste 50%.

Studenten die in hun bacheloropleiding nog ten minste 120 studiepunten (voor bachelor in de verpleegkunde van 240
studiepunten: 180 studiepunten) verwijderd zijn van het behalen van hun diploma mogen maximaal voor 12
studiepunten toleranties inzetten.
§2. Toleranties ingezet door de student
De student die nog niet in de eindfase van zijn opleiding zit en bijgevolg het diploma nog niet kan behalen, kan na de
tweede examenperiode beslissen om toleranties in te zetten. Hij kan deze beslissing ook al nemen na de eerste
examenperiode, als in zijn individueel studieprogramma geen opleidingsonderdelen georganiseerd in het tweede
semester opgenomen zijn.
Procedure
De student geeft in zijn studievoortgangsdossier aan voor welke opleidingsonderdelen hij
een tolereerbare onvoldoende wenst te behouden. Hij heeft hiervoor vijftien kalenderdagen
de tijd, gerekend vanaf de dag nadat de resultaten voor de examens van de tweede
examenperiode zijn meegedeeld in zijn studievoortgangsdossier.
Indien de student nog deelneemt aan de derde examenperiode, wacht hij best het geheel
van zijn resultaten van dat academiejaar af vooraleer na de derde examenperiode een
definitieve beslissing te nemen over zijn toleranties.
Na de derde examenperiode moet een student die nog niet in de eindfase van zijn opleiding zit en bijgevolg het diploma
nog niet kan behalen, aangeven voor welke opleidingsonderdelen hij een tolerantie wil inzetten.
De beslissing om een tolerantie in te zetten kan niet herroepen worden.
Als een student binnen de vooropgestelde termijnen geen keuze maakt om toleranties in zetten, wordt verondersteld
dat hij de tolereerbaarheid niet inroept.
Procedure
De student geeft in zijn studievoortgangsdossier aan voor welke opleidingsonderdelen hij
een tolereerbare onvoldoende wenst te behouden en slaat deze keuze definitief op. Hij
heeft hiervoor vijftien kalenderdagen de tijd, gerekend vanaf de dag nadat de resultaten
voor de examens van de derde examenperiode zijn meegedeeld in zijn
studievoortgangsdossier.
De student kan zijn individueel jaarprogramma voor het volgende academiejaar niet
doorgeven zolang hij zijn tolerantiedossier niet in orde gebracht heeft.

§3. Automatisch ingezette toleranties
Voor de student die in de eindfase van zijn opleiding zit en bijgevolg het diploma kan behalen, worden automatisch
toleranties ingezet als de student daardoor automatisch kan slagen voor de opleiding.
Een student die het niet eens is om automatische toleranties in te zetten, deelt dit uiterlijk 5 kalenderdagen na de
mededeling van het examenresultaat mee.
Wanneer de student van deze mogelijkheid gebruik maakt:
-

na de eerste of tweede examenperiode, wordt het algemeen resultaat voor de opleiding (slagen/niet-slagen en
eventuele graad van verdienste) voorlopig ongedaan gemaakt.
na de derde examenperiode, verzaakt de student aan het behalen van het diploma en wordt het algemeen resultaat
voor de opleiding (slagen/niet-slagen en eventuele graad van verdienste) ongedaan gemaakt.

De student herneemt het opleidingsonderdeel volgens de regels in Artikels 89. Hernemen van examens over
opleidingsonderdelen binnen het academiejaar en Artikel 90. Hernemen van examens over opleidingsonderdelen over
academiejaren heen.
Procedure
Een student deelt zijn keuze om geen toleranties automatisch in te zetten schriftelijk mee
aan de dienst Studentenadministratie van de campus uiterlijk 5 kalenderdagen na de
mededeling van het examenresultaat in zijn studievoortgangsdossier.
Indien hij reeds documenten kreeg die het slagen voor de opleiding attesteren moet hij deze
documenten terugbezorgen aan de dienst Studentenadministratie.
De student die in een volgende examenperiode binnen het academiejaar toch bepaalde
tolereerbare onvoldoendes wenst te behouden, doet dit overeenkomstig de procedure van
Artikel 91. Tolerantie §2.

