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eerste trimester

Onderwijsperiode   

Vrije dagen  

Examenperiode

Kerstvakantie

van ma. 27.09.2010 t.e.m. za.11.12.2010  

• ma 01.11.2010: Allerheiligen

• di. 02.11.2010: Allerzielen

• do. 11.11.2010: Wapenstilstand 

• vr. 12.11.2010: brugdag

van ma. 13.12.2010 t.e.m. di. 21.12.2010  

van wo. 22.12.2010 t.e.m. zo. 02.01.2011                

tweede trimester

Onderwijsperiode   

Examenperiode

ma. 03.01.2011 t.e.m. za.19.03.2011  

van ma. 21.03.2011 t.e.m. za. 26.03.2011  

derde trimester

Onderwijsperiode   

Paasvakantie

Vrije dagen  

Examenperiode

Beraadslaging  en proclamatie

van ma. 28.03.2011 t.e.m. za. 18.06.2011 

van za. 09.04.2011 t.e.m. 25.04.2011

• do. 02.06.2011: Hemelvaart

• vr. 03.06.2011: brugdag

• ma. 13.06.2011: Pinkstermaandag

van ma. 20.06.2011 t.e.m. vr. 08.07.2011 

vr. 08.07.2011  

2de examenkans

Examenperiode  

Beraadslaging en proclamatie

van wo. 17.08.2011 t.e.m. vr. 09.09.2011  

vr. 09.09.2011                 

     eerste jaar master biomedische wetenschappen - kmw  



in- en uitschrijVen Voor examens

1.1. UITSCHRIJFPERIODES
Conform de examenregeling dient een student zich elektronisch uit te schrijven (via het stu-
dentendossier) indien hij een normaal geprogrammeerd examen niet wenst af te leggen. 
Deze regeling wordt strikt toegepast.

De UITSCHRIJFPERIODES voor het TRIMESTERSYSTEEM zijn:
• Eerste trimester: ma. 22.11.2010 t.e.m. vr. 03.12.2010
• Tweede trimester: ma. 21.02.2011 t.e.m. vr. 04.03.2011
• Derde trimester: ma. 06.06.2011 t.e.m. vr. 17.06.2011

De UITSCHRIJFPERIODES voor het SEMESTERSYSTEEM zijn:
• Eerste semester: ma. 13.12.2010 t.e.m. vr. 24.12.2010
• Tweede semester: ma. 23.05.2011 t.e.m. wo. 01.06.2011 
Na deze periode dient afwezigheid voor een examen gewettigd te worden (doktersattest, 
overlijdensbericht,...) indien men aan het inhaalexamen wil deelnemen. In geval van twijfel of 
vragen bij deze procedures, dient men de ombuds te contacteren.

1.2. INSCHRIJFPERIODES 
Conform de onderwijs- en examenregeling kan een student die zijn eerste kans niet heeft 
opgenomen conform 1.1, zijn eerste kans opnemen in de volgende examenperiode. Wan-
neer een student hiervan gebruik wenst te maken, zal hij zich voor het examen elektronisch 
moeten inschrijven (via het studentendossier). Deze regeling wordt strikt toegepast. 

De INSCHRIJFPERIODES voor het TRIMESTERSYSTEEM zijn:
• Tweede trimester: ma. 21.02.2011 t.e.m. vr. 04.03.2011
• Derde trimester: ma. 06.06.2011 t.e.m. vr. 17.06.2011

De INSCHRIJFPERIODE voor het TWEEDE SEMESTER zijn: 
• ma. 23.05.2011 t.e.m. wo. 01.06.2011

1.3 EXAMENPERIODE FEBRUARI (INSCHRIJFPERIODE)
In de regel studeren studenten af na de deliberatie van juni/juli of september. In uitzonderlijke 
gevallen wordt een extra deliberatie in januari/februari voorzien voor studenten die op dat 
ogenblik hun opleiding kunnen afronden. Indien een student van deze mogelijkheid wenst 
gebruik te maken, richt hij voor 15 oktober een formeel verzoek aan de voorzitter van de exa-
mencommissie. De beslissing wordt uiterlijk 1 november aan de student meegedeeld. Des-
gevallend kunnen, na overleg met de coördinerende verantwoordelijke, examens voorzien 
worden voor opleidingsonderdelen die in de voorafgaande examenperiode(s) niet regulier 
worden geëxamineerd; hiervoor dient de student zich dan in te schrijven bij de studenten-
administratie. 

De INSCHRIJFPERIODE is di. 03.11.2010 t.e.m. 17.11.2010. 
Indien de student niet slaagt voor het geheel van de opleiding, kan de voorzitter van de 
examencommissie toestaan dat hij zijn tweede examenkans opneemt binnen de examenpe-
riodes voorafgaand aan de deliberatie van juni/juli. Voor dergelijke examens dient de student 
zich in te schrijven, zie 1.1.

1.4. INSCHRIJFPERIODE 2de EXAMENKANS
Conform de examenregeling kan een student zijn 2de examenkans enkel opnemen in de 
laatste examenperiode (augustus-september). Een student die van deze mogelijkheid 
wenst gebruik te maken, kan zich elektronisch in-(en) uitschrijven van ma. 11.07.2011 t.e.m. 
11.08.2011

uitschrijVen Voor opleidingsonderdelen (leerkrediet)

 Conform de onderwijsregeling kan een student het aantal opgenomen studiepunten in zijn 
studiecontract wijzigen met behoud van leerkrediet. Via ‘mijn studentendossier/studietra-
ject/uitschrijven/uitschrijven voor de opleiding of een opleidingsonderdeel’ kan je het do-
cument afprinten. Dit formulier moet je invullen en inleveren bij de studentenadministratie.

Uitschrijven voor opleidingsonderdelen kan tot één dag voor de start van de examenperiode 
waarin het opleidingsonderdeel wordt geëxamineerd (eerste examenkans).

OPGELET! Voor generatiestudenten (=studenten die zonder onderbreking instromen uit het 
secundair onderwijs) geldt er een aparte regeling (OR art. 6.4 §3) indien ze zich willen uit-
schrijven voor de opleiding (in het kader van heroriëntering). Neem hiervoor contact op met 
de ombuds of de trajectbegeleider.

geïndiVidualiseerde trajecten (git)

De aanvraag voor een geïndividualiseerd traject dient ingeleverd te worden bij de studenten-
administratie uiterlijk op vr. 01.10.2010

inZagemomenten examens 1ste examenkans

Elke student mag na het bekend maken van het resultaat van een examen zijn examenkopij 
inkijken en de examinator om toelichting vragen. Om de student de kans te geven zijn exa-
men in te kijken worden inzagemomenten voorzien op ma. 12.07.2011 en wo. 13.07.2011.
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