PUNTENLIJST GEKREGEN NA SEMESTER 2?
Meer info: Kennisclip 2

Wat is jouw studierendement?

Proficiat, you did it!

Bereken hier jouw studierendement
Meer info: Kennisclip 3

100%

Je kan herinschrijven voor
AJ 2022-2023 via Oasis.

BELANGRIJK: Teruggave leerkrediet
mogelijk omwille van COVID-19

< 100%

Toch nog een vraag?
Contacteer het monitoraat
voor advies.

Ja

Neem deel aan de laatste examenkans
en dien jouw aanvraag in voor 15 oktober 2022.

Ben je gedelibereerd?
Meer info: Kennisclip 4
Nee

Ik weet het niet zeker

Ja

Is deze opleiding wel jouw ding?

Dat wil zeggen: herexamens...

Doorgaan of stoppen en heroriënteren?

Hoe zit het met jouw studierendement?

Nee
Nee

Verken wat mogelijke andere
opties zijn voor jou.
Geraak je er niet aan uit
of wil je er graag eens over babbelen?
Kom langs bij de afdeling Studieadvies.

Bekijk jouw zonet berekende studierendement.

Heb je een plan B?
<50%

Lijkt het jou haalbaar om aan alle
herexamens deel te nemen?

Ga je nog herexamens afleggen?
Nee

Weet je waarom deelnemen aan sommige
vakken toch nog nuttig kan zijn?
Ja, ik ben geïnformeerd

Nee

Het kan zinvol zijn om deel te nemen aan
de herexamens i.f.v.:
- Vrijstellingen in je nieuwe opleiding
- Het bijsturen van je studiemethode
- De stand van jouw leerkrediet: teruggave
leerkrediet mogelijk omwille van COVID-19

Ja

Nee

Nee

Ja

Blijf je in dezelfde opleiding
volgend jaar?
Ja

Nee

Ik twijfel

Veel succes in jouw
nieuwe opleiding!

Weet je wat er is misgelopen bij de
vakken die je niet gehaald hebt?
Nee

Ja

Ga naar de feedbackmomenten
op 7, 8 en 9 juli!

Overtuigd om deel te nemen?

Ja

Ja

Weet je aan welke vakken je
zal deelnemen?

Meer info: Kennisclip 5

Nee

>50%

Ja

Ik kan nog
niet beslissen

Tips bij herexamens:
- Ga naar de feedbackmomenten op 7, 8 en 9 juli!
- Bekijk de filmpjes: Herexamens, wat nu?
en Hoe plan ik mijn herexamens?
- Kies bewust het aantal herexamens waaraan je
zal meedoen: less is vaak more, als je er veel hebt.
- Kies voor vakken met kleine tekorten.
- Kies voor vakken met een volgtijdelijkheid.

Meer info: Kennisclip 8
- Kies voor vakken waarvan een deel van de punten
blijft meetellen (vb. taken, tussentijdse evaluatie)
- Probeer een bindende voorwaarde te vermijden.

Meer info: Kennisclip 6
- Houd rekening met de GIT-regels.

Meer info: Kennisclip 7
- Bekijk het examenrooster

Contacteer het
monitoraat voor advies.

Ik weet nog steeds

Ik heb beslist!

niet wat kiezen

Go for it!
Veel succes met
jouw herexamens!

Contacteer het
monitoraat voor advies.

Oké, ik kan
verder!

