Discussienota
Heroriëntering
Datum: 29/10/2016
Status

Vertrouwelijk

Finaal document

Werkdocument

Document voor

De Algemene Vergadering

Redacteur

Toon Deburchgrave

RvB-lid

Pieter Van den Berghe

Probleemstelling

Een substantieel deel van de studentenpopulatie heroriënteert in het eerste jaar.
Het is niet altijd duidelijk dat heroriënteren voor 15 november kosteloos kan en
met behoud van de studiepunten die je aan het begin van dat academiejaar had.
Er is bovendien geen aparte begeleiding voor instromers na 15 november.
Tussentijdse toetsen en proefexamens zouden een rol kunnen hebben in het
heroriënteringsproces, maar worden niet altijd op die manier ingezet.

Voorstel oplossing

We pleiten ervoor dat studenten goed ingelicht worden over de deadline van 15
november.
We vragen aanvangsbegeleiding ook voor instromers na 15 november door middel
van een mail voor uitnodiging tot gesprek.
Proefexamens en tussentijdse evaluaties worden indien mogelijk nog voor 15
november ingepland, opdat ze een mogelijke hulp kunnen zijn in het proces van
heroriëntering.

Voorstel beslissing

De Algemene vergadering gaat akkoord met een duidelijke communicatie rond de
deadline van 15 november.
De algemene vergadering gaat akkoord met het principe dat elke instromende
student na 15 november een mail ontvangt met uitleg en een uitnodiging tot verder
gesprek.
De algemene vergadering gaat akkoord dat proefexamens een middel kunnen zijn
voor heroriëntering en vraagt om daarmee rekening te houden bij de planning
ervan.

Beslissing

De AV gaat akkoord met het principe dat elke instromende studenten na 15
november een mail ontvangt met uitleg en uitnodiging tot verder gesprek.
Wegens de diversiteit aan functies van proefexamens, vindt de AV niet dat er bij
de planning ervan rekening moet gehouden worden met de
heroriënteringsdeadline van 15 november.
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1. Situering en probleemstelling
Studenten hebben de mogelijkheid om te heroriënteren tijdens het academiejaar. Indien dit voor
15 november gebeurt, kan een student zonder extra kost en zonder verlies van studiepunten van
opleiding veranderen binnen de KU Leuven.
Deze deadline, en de gevolgen ervan, moet duidelijk gecommuniceerd worden aan de studenten.
Hierdoor kunnen ze een goed geïnformeerde keuze maken, indien ze twijfelen over hun
studiekeuze.
Beslist een student vervolgens om al vroeg te heroriënteren, moeten zij extra begeleiding krijgen
bij hun nieuwe opleiding. Deze aanvangsbegeleiding moet als een springplank dienen, zodat de
student zo snel mogelijk bijgebeend is en in een normale werking mee kan lopen.
Indien we willen inzetten op vroege heroriëntering, kunnen tussentijdse toetsen of proefexamens
hier een belangrijke rol in spelen. Momenteel vallen veel proefexamens en tussentijdse toetsen,
of de uitslag daarvan, pas na 15 november. Indien deze vroeger zouden vallen, geeft dit
twijfelende studenten meer inzicht in hun eigen voortgang in de huidige opleiding. Hierdoor
kunnen ze een meer geïnformeerde keuze maken.

2. Bespreking onderwerp
Een student kan nog van opleiding veranderen zonder gevolgen tot 15 november. De officiële
datum voor wijzigingen, opgelegd vanuit de Vlaamse Overheid, is 1 december. In het OER staat
vermeld dat de datum van 15 november gekozen is zodat de administratie tijd heeft om de nodige
wijzigingen te doen tegen de officiële deadline. Bij een overschakeling na 15 november wordt het
eerste semester beschouwd als “opgenomen” en is het (in het algemeen) niet meer mogelijk om
daar studiepunten voor terug te krijgen.
Het OER beschrijft de procedure die een student moet volgen als die wil heroriënteren. Eerst
neemt hij of zij contact op met de studietrajectbegeleider van de nieuwe opleiding. Als die zijn
toestemming geeft, kan de student een bericht sturen aan de studentenadministratie om de
inschrijving officieel te wijzigen.
Het eerste semester wordt beschouwd als opgenomen, indien een student pas na 15 november
heroriënteert. Zij verliezen al hun studiepunten van het eerste semester, voor de vakken waarvoor
ze niet geslaagd zijn. Er wordt hierop een uitzondering gemaakt voor generatiestudenten. Zij
krijgen, indien ze heroriënteren voor 20 december, de helft van de studiepunten van het eerste
semester nog terug. Ze mogen voor die vakken nog geen examenresultaat behaald hebben.
De studiepunten voor de vakken uit het tweede semester worden teruggegeven. De student heeft
de tijd zich uit te schrijven voor zijn huidige, en terug in te schrijven voor een nieuwe opleiding
tot aan de deadline voor het ISP (derde woensdag van het semester).
Eenzelfde deadline geldt in het tweede semester. Nog tot 15 maart kan een student heroriënteren
en al de opgenomen studiepunten (van het tweede semester) terugkrijgen. Hier is echter geen
uitzondering meer voor generatiestudenten.
Om een tweede examenkans te krijgen voor de vakken uit de oude opleiding, moet de student
deze omzetten in een creditcontract.
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3. Voorstel beslissing
- De Algemene Vergadering vraagt een duidelijke en tijdige communicatie over de deadline van
15 november (zie ook nota studiebegeleiding).
- De Algemene Vergadering streeft naar een goede aanvangsbegeleiding, ook voor studenten die
rond 15 november instromen.
- De Algemene vergadering vindt dat proefexamens een middel kunnen zijn voor heroriëntatie.
Indien ja: De Algemene Vergadering wil dat faculteiten rekening houden met de deadline van 15
november, bij het plannen van de proefexamens en tussentijdse toetsen.
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