FACULTEIT ONTWERPWETENSCHAPPEN
RICHTLIJNEN bij aanvragen VOORAFGAANDELIJKE TOELATING
Deze richtlijnen zijn aanvullend bij de aanvraagformulieren ‘voorafgaandelijke toelating’ en verduidelijken hoe deze correct worden ingevuld. Je vindt de formulieren op de
facultaire website: http://www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > formulieren
Bij onduidelijkheid kan je de facultaire studietrajectbegeleider contacteren via sabine.declercq@uantwerpen.be
Voor wie?

Een ‘Voorafgaandelijke toelating tot inschrijving’ is noodzakelijk voor studenten die willen inschrijven voor:
- Masteropleiding (student voldoet niet aan rechtstreekse toelatingsvoorwaarden)
- Schakelprogramma (student voldoet niet aan rechtstreekse toelatingsvoorwaarden)
- Voorbereidingsprogramma (student voldoet niet aan rechtstreekse toelatingsvoorwaarden)
- Creditcontract
- Examencontract
- Studieprogramma met meer dan 66 studiepunten (+66)
- Combinatie van opleidingen
- Microcredential

Raadplegen cursusinformatie

De cursusinformatie (studiegidsnummer/code OO studiegids, aantal studiepunten per opleidingsonderdeel, mogelijkheid tot
inschrijving onder examencontract, gelijktijdigheid, volgtijdelijkheid ed.) heb je nodig om je aanvraag te vervolledigen. Je kan
de cursusinformatie als volgt raadplegen:
www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen > opleiding van je keuze >
(bovenaan bachelor of master selecteren >) studieprogramma (kader links) > gewenste opleidingsonderdeel
Het is mogelijk om aanvragen te combineren (bvb ‘examencontract-diploma’ gecombineerd met ‘masteropleiding’). Hiervoor
dien je beide aanvragen apart in te vullen en door te sturen, maar in je motivatie verwijs je naar de bijkomende aanvraag.

Combinatie van aanvragen
Toelating masteropleiding

De toelatingsvoorwaarden van een masteropleiding AR/CR/IA/PO kan je als volgt raadplegen:
www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen >opleiding van je keuze > master
> toelatingsvoorwaarden
1

De toelatingsvoorwaarden van een masteropleiding ERF/SRP kan je als volgt raadplegen:
www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen > masteropleiding van je keuze
> toelating en inschrijving > toelatingsvoorwaarden
Wanneer je niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden om te starten, word je meestal doorverwezen naar een
voorbereidings- of schakelprogramma (zie verder). Wanneer er geen doorverwijzing is, kan je via het aanvraagformulier
‘masteropleiding’ gemotiveerde toelating vragen om alsnog te kunnen starten in de masteropleiding van je keuze. Je voegt een
kopie toe van het diploma dat je al hebt behaald + een overzicht van je behaalde resultaten.
 Modelprogramma
 Geïndividualiseerd programma
Toelating schakelprogramma

Indien je wenst in te schrijven voor het modelprogramma, dan noteer je de opleiding in de tweede kolom en in de derde kolom
het totaal aantal studiepunten. Je hoeft geen studiegidsnummers (eerste kolom) op te geven.
Als je ervoor kiest om niet voor het modelprogramma in te schrijven, dan moet je alle opleidingsonderdelen oplijsten die je wil
volgen en daarbij vermeld je het studiegidsnummer + naam opleidingsonderdeel + het aantal studiepunten.
De toelatingsvoorwaarden van een schakelprogramma
Productontwikkeling, Stedenbouw) kan je als volgt raadplegen:

(Architectuur,

Interieurarchitectuur,

Erfgoedstudies,

Voor AR/IA/PO: www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen > opleiding van
je keuze > master > schakelprogramma > toelatingsvoorwaarden
Voor ERF/SRP: www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen >
masteropleiding van je keuze > toelating en inschrijving > schakelprogramma > toelatingsvoorwaarden

 Modelprogramma
 Geïndividualiseerd programma

Wanneer je niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden om te starten met het schakelprogramma, kan je via dit
formulier gemotiveerde toelating vragen om alsnog te kunnen starten. Je voegt een kopie toe van het diploma dat je al hebt
behaald + een overzicht van je behaalde resultaten. Schakelprogramma’s zijn voor studenten met een professioneel
bachelordiploma. Indien je over een academisch bachelordiploma beschikt, kom je hiervoor niet in aanmerking (zie verder
Voorbereidingsprogramma)
Indien je wenst in te schrijven voor het modelprogramma, dan noteer je de opleiding in de tweede kolom en in de derde kolom
noteer je het totaal aantal studiepunten van het programma. Je hoeft geen studiegidsnummers (eerste kolom) op te geven.
Als je ervoor kiest om niet voor het modelprogramma in te schrijven, dan moet je alle opleidingsonderdelen oplijsten die je wil
volgen en daarbij vermeld je het studiegidsnummer + naam opleidingsonderdeel + het aantal studiepunten.
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Toelating voorbereidingsprogramma

De toelatingsvoorwaarden van een voorbereidingsprogramma (Architectuur, Interieurarchitectuur, Stedenbouw) kan je als
volgt raadplegen:
Voor AR/IA: www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen > opleiding van je
keuze > master > voorbereidingsprogramma > toelatingsvoorwaarden
Voor SRP: www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen > studeren en onderwijs > overzicht opleidingen > masteropleiding
van je keuze > toelating en inschrijven > voorbereidingsprogramma
Wanneer je niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden om te starten met het voorbereidingsprogramma, kan je
via dit formulier gemotiveerde toelating vragen om alsnog te kunnen starten. Je voegt een kopie toe van het diploma dat je al
hebt behaald + een overzicht van je behaalde resultaten. Voorbereidingsprogramma’s zijn voor studenten met een academisch
bachelordiploma. Indien je over een professioneel bachelordiploma beschikt, kom je hiervoor niet in aanmerking (zie hoger
Schakelprogramma)

 Modelprogramma
 Geïndividualiseerd programma
Toelating creditcontract

 In combinatie met examencontract

Indien je wenst in te schrijven voor het modelprogramma, dan noteer je de opleiding in de tweede kolom en in de derde kolom
het totaal aantal studiepunten van het programma. Je hoeft geen studiegidsnummers (eerste kolom) op te geven.
Als je ervoor kiest om niet voor het modelprogramma in te schrijven, dan moet je alle opleidingsonderdelen oplijsten die je wil
volgen en daarbij vermeld je het studiegidsnummer + naam opleidingsonderdeel + het aantal studiepunten.
Je schrijft in via een creditcontract als je wenst deel te nemen aan onderwijsactiviteiten en de bijbehorende examens met de
bedoeling creditbewijzen te behalen. In principe is het niet je bedoeling om een diploma te behalen. In de cursusinformatie kan
je terugvinden of je het opleidingsonderdeel van je keuze kan volgen onder creditcontract. Je dient je aanvraag voor een
creditcontract in bij de faculteit waar je het opleidingsonderdeel wenst te volgen. Als je een hoofdinschrijving hebt binnen de
faculteit ontwerpwetenschappen en je wil bijkomend nog een opleidingsonderdeel volgen bij faculteit rechten, dan volg je de
modaliteiten van de faculteit rechten voor een aanvraag creditcontract.
Een creditcontract kan worden gecombineerd met diplomacontract of met examencontract-diploma (zie verder). Je vult de
opleidingsonderdelen (+ studiegidsnummer + aantal studiepunten) in die je wenst te volgen onder creditcontract en eventueel
deze die je wenst te volgen via diplomacontract. Als je naast een inschrijving creditcontract ook wil inschrijven voor een
examencontract-diploma, dan vul je jouw volledige aanvraag (examencontract + creditcontract) in op het aanvraagformulier
‘examencontract’ (zie verder). Je hoeft geen aanvraagformulier ‘creditcontract’ door te sturen.
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Toelating examencontract

Wie wil inschrijven met een creditcontract, moet voldoen aan de decretale en de universitaire toelatingsvoorwaarden van de
opleiding waarvan het betreffende opleidingsonderdeel deel uitmaakt. Informatie over eventuele uitzonderingen kan worden
aangevraagd bij de centrale studentenadministratie (bachelor) of bij de faculteit (master). Je dient je in te schrijven voor alle
opleidingsonderdelen waarvoor je een toelating krijgt. Inschrijvingen via creditcontract kunnen niet worden gewijzigd/stopgezet.
Bij een inschrijving via examencontract mag je niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten. Je mag enkel examen afleggen.
Er wordt voor dit soort inschrijvingen geen leerkrediet ingezet. Echter, verschillende opleidingsonderdelen kunnen niet worden
gevolgd onder examencontract. Binnen de faculteit Ontwerpwetenschappen komen veel praktijkgerichte opleidingsonderdelen
aan bod, waarbij aanwezigheid tijdens de lessen noodzakelijk is (~permanente evaluatie). In de cursusinformatie van elk
opleidingsonderdeel kan je nagaan of een inschrijving onder examencontract wordt toegestaan.
Er bestaan twee soorten examencontracten:

 Examencontract-diploma

 Examencontract-credit

 In combinatie met
credit/diplomacontract
Toelating studieprogramma met +66
studiepunten

-

-

Examencontract met het oog op het behalen van een diploma: je schrijft in om enkel deel te nemen aan de examens
en je wil uiteindelijk een diploma behalen. Je dient je in te schrijven voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je een
toelating krijgt. Je kan dit contract niet combineren met een inschrijving onder diplomacontract!
Examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs: je schrijft in om enkel deel te nemen aan de
examens en je wil hiervoor graag een creditbewijs verwerven. In principe is het niet je bedoeling om een diploma te
behalen. Ook wie wil inschrijven met een examencontract - creditbewijs, moet voldoen aan de decretale en de
universitaire toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvan het betreffende opleidingsonderdeel deel uitmaakt.
Informatie over eventuele uitzonderingen kan worden aangevraagd bij de centrale studentenadministratie (bachelor)
of bij de faculteit (master). Je dient je in te schrijven voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je een toelating krijgt.
Je kan dit contract niet combineren met een inschrijving onder creditcontract!

Je vult de opleidingsonderdelen (+ studiegidsnummer + aantal studiepunten) in die je wenst te volgen onder examencontract.
Als je naast een inschrijving examencontract ook wil inschrijven voor een creditcontract of diplomacontract, dan moet je deze
opleidingsonderdelen ook op het aanvraagformulier vermelden. Inschrijvingen via examencontract kunnen niet worden
gewijzigd/stopgezet.
Een inschrijving voor maximum 66 studiepunten is mogelijk zonder bijkomende toelating. Uitzonderlijk kan een inschrijving van
meer dan 66 studiepunten worden toegestaan door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI). Je vult alle
opleidingsonderdelen (+ studiegidsnummer + aantal studiepunten) in die je wenst te volgen. In het vakje onderaan rechts
vermeld je ook het totaal aantal studiepunten waarvoor je wil inschrijven. Als je het volledige programma van de derde bachelor
wil volgen (60 studiepunten), in combinatie met 9 studiepunten van tweede bachelor, dan hoef je niet alle opleidingsonderdelen
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Toelating combinatie van opleidingen

 Combinatie BA-MA

van de derde bachelor op te sommen. Het is voldoende als je het volgende noteert: opleidingsonderdeel x (studiegidsnummer,
6 stpt), opleidingsonderdeel y (studiegidsnummer, 3 stpt), 3e bachelor (60 studiepunten).
Uitzonderlijk kan de faculteit beslissen een student toe te laten tot de inschrijving in een studieprogramma van een aansluitende
opleiding, hoewel die student nog examen moet afleggen over één of meer opleidingsonderdelen van zijn basisopleiding. Het
betreft combinaties van academische bacheloropleiding met voorbereidingsprogramma/masteropleiding, professionele
bacheloropleiding met schakelprogramma of schakelprogramma/voorbereidingsprogramma met masteropleiding.
De faculteit hanteert volgende richtlijnen mbt combinatie van opleidingen:
- Een combinatie van een bacheloropleiding met een masteropleiding met onderlinge volgtijdelijkheid kan enkel worden
aangevraagd wanneer je nog maximum 18 studiepunten moet behalen in je bachelor om je bachelordiploma te kunnen
behalen. Een student die nog slechts 6 studiepunten van zijn bacheloropleiding moet behalen, kan een aanvraag
indienen om dit te combineren met 60 studiepunten van het eerste jaar van een aansluitende masteropleiding
(studenten BA CR moeten een inschrijving hebben gehad voor 1093fowcor en 1103fowcor voordat ze mogen
inschrijven voor de gehele MA CR).
-

Een combinatie van een schakel/voorbereidingsprogramma met een masteropleiding met onderlinge volgtijdelijkheid
kan bij een éénjarige master worden aangevraagd wanneer de student nog maximum 6 studiepunten moet verwerven
om zijn SP/VP-getuigschrift te kunnen behalen. Deze student kan een aanvraag indienen om dit te combineren met
60 studiepunten van zijn masterjaar.

 Combinatie SP/VP-2 jarige MA

-

Een combinatie van een schakel/voorbereidingsprogramma met een masteropleiding met onderlinge volgtijdelijkheid
kan bij een tweejarige master worden aangevraagd wanneer de student nog maximum 12 studiepunten moet
verwerven om zijn SP/VP-getuigschrift te kunnen behalen. Zo kan een student zonder (bijkomende)
studieduurverlenging zijn masteropleiding afronden. Een student die nog slechts 6 studiepunten van zijn SP/VP moet
verwerven, kan een aanvraag indienen om dit te combineren met 60 studiepunten van het eerste masterjaar.

 Combinatie ABA-VP-MA

-

Een combinatie van een academische bacheloropleiding met een voorbereidingsprogramma en met een
masteropleiding met onderlinge volgtijdelijkheid (combineren van drie opleidingen) kan enkel worden aangevraagd
wanneer de bacheloropleiding en het voorbereidingsprogramma tesamen niet meer dan 18 studiepunten omvatten.
De samenstelling van het studieprogramma wordt bepaald door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. De totale
inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten omvatten.

 Hoe combineren

-

De bijkomende inschrijvingsmogelijkheden in de master zijn verschillend per opleiding:
 Architectuur: keuze-opleidingsonderdelen voor maximum 18 studiepunten

 Combinatie SP/VP-1 jarige MA
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 Combinatie PBA-SP

 Eénmalig combineren

(wanneer een student nog max 12 studiepunten moet afleggen in zijn bacheloropleiding/SP/VP – uitgezonderd
‘architectuur en constructie: architectonisch ontwerp’ & ‘bachelorproef’ – dan mag hij ook inschrijven voor de
andere opleidingsonderdelen van 1 MA. De totale inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten omvatten)
Conservatie en restauratie: geen inschrijving mogelijk voor stage en masterproef
Interieurarchitectuur: geen inschrijving mogelijk voor POP4, Onderzoeksproject theorie, Onderzoeksproject
praktijk en Masterproef
Erfgoedstudies: de totale inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten omvatten
Productontwikkeling: de totale inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten omvatten (uitz.: wanneer een
student zijn bachelorproef nog moet behalen, dan mag hij niet inschrijven voor bedrijfsstage)
Stedenbouw en ruimtelijke planning: de totale inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten omvatten

-

Een combinatie van een professionele bacheloropleiding (PBA) met een schakelprogramma met onderlinge
volgtijdelijkheid kan enkel worden aangevraagd wanneer de student nog maximum 18 studiepunten moet behalen in
zijn bachelor om zijn bachelordiploma te kunnen behalen. De samenstelling van het studieprogramma wordt
bepaald door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. De totale inschrijving mag niet meer dan 66 studiepunten
omvatten.

-

Wanneer een student de toelating krijgt tot combineren, maar zijn bachelor-diploma en/of getuigschrift
schakel/voorbereidingsprogramma dat academiejaar niet behaalt, dan mag hij het jaar nadien enkel nog inschrijven
voor opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding, resp. het schakel/voorbereidingsprogramma (= het
basisprogramma) en niet meer inschrijven voor dezelfde combinatie van opleidingen. Uitzonderlijk kan de
Commissie Bijzondere Inschrijvingen hierop een afwijking toestaan.

Indien je voldoet aan de voorwaarden, dan noteer je op het aanvraagformulier ‘opleidingen combineren’ de
opleidingsonderdelen (+ studiegidsnummer + aantal studiepunten) van de opleidingen die je wenst te combineren. Eerst noteer
je de opleidingsonderdelen uit je basisopleiding (ook als je deze opleiding aan een andere instelling volgt; dan voeg je een
bewijs van inschrijving voor deze opleidingsonderdelen toe + een cijferlijst waaruit blijkt welke opleidingsonderdelen je al wel
hebt gehaald) en daaronder deze van je bijkomende opleiding(en). Wanneer je bvb nog slechts één opleidingsonderdeel uit
de bachelor Productontwikkeling moet afleggen en daarbij wil inschrijven voor de gehele eerste master PO, dan noteer je:
opleidingsonderdeel x (studiegidsnummer + aantal studiepunten) en 1e master PO (60 studiepunten). Je hoeft alle
opleidingsonderdelen van de 1e master niet apart te benoemen. Het totaal aantal studiepunten van je inschrijving noteer je in
het kadertje rechts onderaan.
6

Goedkeuring/(gedeeltelijke) weigering van je De studietrajectbegeleider van de faculteit zal jou via e-mail contacteren met de gemotiveerde beslissing van de Commissie
aanvraag
Bijzondere Inschrijvingen over jouw aanvraag ‘voorafgaandelijke toelating’. Dit kan soms tot twee weken in beslag nemen
(tijdens de zomervakantie kan dit langer duren, omwille van beperkte beschikbaarheid van de leden van de CBI). Onvolledige
aanvragen (bvb waarbij niet alle gevraagde documenten werden toegevoegd of waarbij het aanvraagformulier niet correct
wordt ingevuld) worden niet behandeld.
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