
 

 

Overgangsmaatregelen graad van verdienste in kader van  

de nieuwe onderwijs- en examenregeling 

 

In de oude onderwijs- en examenregeling werd een graad van verdienste toegekend per studiejaar, 

alsook voor het geheel van de opleiding. In de nieuwe OER die sinds het academiejaar 2010-2011 

van kracht is, wordt enkel een graad van verdienste toegekend voor het geheel van de opleiding.  

Bovendien kreeg in de oude OER een student ‘grote onderscheiding’ vanaf een gewogen 

percentage van 78% en wordt in de nieuwe OER een ‘grote onderscheiding’ toegekend vanaf 77%.  

De graad van verdienste wordt vermeld op het diplomasupplement. 

 

Met betrekking tot de overgangsmaatregelen voor de graad van verdienste is het volgende van 

toepassing:  

 

(1) Graden van verdienste per studiejaar die al toegekend zijn vóór het academiejaar 2010-2011 

blijven behouden en zullen vermeld worden op het diplomasupplement. 

 

(2) Studenten die in het academiejaar 2009-2010 conform de oude OER geslaagd zijn voor een 

gedeelte van een deliberatiepakket1 en in 2010-2011 slagen voor het resterende gedeelte, 

krijgen ook een graad van verdienste voor dit resterende studiejaar en dit conform de oude 

OER (m.a.w. GO vanaf 78%). De graad van verdienste voor het geheel van de opleiding wordt 

ook conform de oude OER berekend. 

Indien een student in 2010-2011 niet slaagt voor het resterende gedeelte, wordt vanaf 2011-

2012 de nieuwe OER toegepast. Bijgevolg wordt aan deze studenten geen graad van verdienste 

toegekend voor het resterende gedeelte.  

 

Deze overgangsmaatregelen volgen de principes van de eerder vastgelegde overgangsmaatregelen 

m.b.t. de deliberatieregels. 

 
Bovendien wordt voorgesteld om voor studenten die voor minstens 1 studiejaar maar niet voor alle 

studiejaren een graad van verdienste kregen toegekend, volgende toelichting te vermelden op het 

diplomasupplement:  

‘Omwille van de nieuwe onderwijs- en examenregeling en de bijhorende overgangsmaatregelen 

(van kracht sinds 2010-2011), werd niet voor elk studiejaar een graad van verdienste toegekend’. 

 

 

                                               
1 m.b.t. het deliberatiepakket “2e en 3e bachelorjaar” geslaagd voor het 2e of 3e bachelorjaar; 
m.b.t. het deliberatiepakket “tweejarige master” geslaagd voor het 1e of 2e masterjaar 


