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Nuttige informatie voor 
toekomstige studenten
Verder studeren is een grote stap in je leven. Je komt in een 

nieuwe omgeving terecht, ontmoet nieuwe mensen en ontdekt 

je talenten. Spannend, wellicht komen er ook heel wat praktische 

vragen bij je op. Maar de éérste vraag blijft: wat ga ik studeren? 

Aan de Universiteit Hasselt vind je een waaier van opleidingen. 

Via www.uhasselt.be/studiekiezer zie je welke dat zijn. 



Studeren kost wel wat. www.uhasselt.be/studiegelden
Je kan de kosten per studierichting raadplegen op 
www.uhasselt.be/studiekosten

Aan de UHasselt bieden we studenten echter heel wat 
financiële voordelen. 

STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid reikt een studietoelage uit aan studen-
ten. Daar zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Wil je 
weten of jij in aanmerking komt? Neem dan zeker een kijkje 
op www.studietoelagen.be. 

Voorschot op je studietoelage van de Vlaamse 
overheid
Omdat de procedure voor deze toekenning een paar maan-
den op zich laat wachten, kunnen studenten in tussentijd bij 
de UHasselt een voorschot vragen op deze studietoelage. 

BOEKENTOELAGE
De som die je moet betalen voor cursussen en handboeken 
varieert van opleiding tot opleiding en van academiejaar 
tot academiejaar. Dit bedrag schommelt tussen de 225 en 
1000 euro. Sommige boeken gebruik je wel gedurende 

Meer informatie over toelagen van de Vlaamse over-
heid, toelagen via de UHasselt of andere financiële 
tegemoetkomingen vind je op: 
www.uhasselt.be/socialedienst

HOE KUN JE JE INSCHRIJVEN?
Als je je voor het eerst inschrijft aan de UHasselt, doe je dat in 
twee stappen:

1. Voorinschrijven is verplicht en doe je online. 
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1 februari t.e.m. 
15 oktober 2018. Surf naar www.uhasselt.be/inschrijven

2. Vanaf 29 juni 2018 kun je definitief inschrijven. 
Je kan hiervoor terecht aan de inschrijfbalie in de Oude 
Gevangenis op campus Hasselt, iedere werkdag van 9.00 tot 
16.00 uur en dit van 29 juni tot en met 10 juli en terug vanaf 
16 augustus tot en met 15 oktober. We zijn ook 
open op zaterdag 7 juli en 8 september telkens van 9.00 tot 
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot en met 15 augustus.

Wat breng je mee? 
• Een kopie van je diploma secundair onderwijs;
• je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts (enkel als je je voor geneeskunde wil inschrijven). 

HOE VERLOOPT DE BETALING?
Bij de definitieve inschrijving betaal je een voorschot. Dat 
doe je met bancontact. In de loop van november ontvang 
je dan een afrekening voor het resterende saldo. 

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag aangevuld met 
een bedrag per opgenomen studiepunt. Voor 2017 - 2018 
betaalde je, indien je 60 studiepunten opnam, 106,9 euro 
als beursstudent, 480,1 euro als bijna-beursstudent en 
906,1 euro als niet-beursstudent.*
De meest recente info kan je steeds terugvinden op 
www.uhasselt.be/studiegelden.

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, 
worden georganiseerd door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Uni-
versiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het studiegeld voor tUL-studenten 
vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden

INSCHRIJVEN EN BETALEN

FINANCIERING
meerdere jaren. Studenten die aan bepaalde financiële voor-
waarden voldoen, komen in aanmerking voor een boeken-
toelage van 175 euro per jaar. 

LAPTOP- / TABLETTOELAGE 
Studenten die aan bepaalde financiële voorwaarden 
voldoen, kunnen bij UHasselt (éénmalig) een laptop- of 
tablettoelage aanvragen die varieert van 100 tot 250 euro 
(2017 - 2018).

EÉNMALIGE GESPREIDE BETALING LAPTOP
Naast de laptop-/tablettoelage kunnen alle studenten van 
UHasselt éénmalig een laptop via de UHasselt aankopen. 
Studenten die aan bepaalde financiële voorwaarden 
voldoen, kunnen hiervoor beroep doen op een gespreide 
betaling, zonder intrest. Nadat je bent ingeschreven, kun je 
dit aanvraagformulier via je studentendossier downloaden.



BEGELEIDING
STUDIEBEGELEIDING
De overstap naar de universiteit is voor veel studenten even 
wennen. Misschien kan je bij aanvang van het academie-
jaar wat hulp gebruiken om je op weg te helpen? Of wil je 
na je eerste examenresultaat je studie-aanpak bespreken? 

Tijdens je hele studieloopbaan kan je bij ons aankloppen. 
Maak er gebruik van wanneer je wilt. Of wanneer de nood 
het hoogst is. Altijd welkom! We reiken je handvaten aan 
waarmee jij als student zélf aan de slag kan. Jij bent én blijft 
zelf verantwoordelijk voor je studie.
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

Hoe ondersteunen we je?
Infosessies: op verschillende tijdstippen in het academie-
jaar kan je vrijblijvend infosessies bijwonen waarin we je 
laten stilstaan bij je studie-aanpak. Bij het begin van het 
academiejaar, na een eerste examenperiode en ter voor-
bereiding van de tweede examenkans krijg je tips en tricks 
waarmee je vervolgens zélf aan de slag kan.
Heb jij het meest baat bij individuele begeleiding? Of volg 
je best groepsbegeleiding? Maak een afspraak met een 
studiebegeleider en we bekijken samen op welke manier wij 
jou het best kunnen ondersteunen.

In groep: in kleine groepjes geven we je tips rond het 
verwerken van grote hoeveelheden leerstof, het maken en 
opvolgen van een studieplanning, het verbeteren van je 
examenvaardigheden… Zo kan je ook heel wat opsteken 
van medestudenten. 

Individuele begeleiding: tijdens één of meer ge-
sprekken proberen we je sterke punten te verbeteren en 
je werkpunten bij te sturen of gaan we samen met jou op 
zoek naar een nieuwe studiekeuze. 

Online begeleiding: op www.uhasselt.be/studietips 
vind je heel wat nuttige tips die je op eigen houtje kan 
doornemen. 

EXTRA ONDERSTEUNING VOOR STUDENTEN IN 
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Heb je een leerstoornis of een andere functiebeperking?
Combineer je jouw studies met topsport?
Ben je (minstens halftijds) tewerkgesteld of heb je een eigen zaak?
Ben je artistiek actief?
Draag je zorg voor een ziek familielid of combineer je jouw studies 
met een gezin?

Als student in ‘bijzondere omstandigheden’ kan je drempels 
ervaren in het hoger onderwijs. Zo is het als topsporter of 
werkende student vaak moeilijk om alle lessen bij te wonen 
vanwege trainingen en werkroosters. Of heb je het als 
student met een functiebeperking misschien moeilijk met het 
maken van een examen onder een grote tijdsdruk, heb je 
nood aan logistieke aanpassingen.... 

Wat houdt extra ondersteuning in?
De UHasselt biedt allerlei vormen van ondersteuning en 
faciliteiten aan om de invloed van die bijzondere omstandig-
heden op je studies zoveel mogelijk te beperken. 

Zo kunnen alle studenten aan de UHasselt beroep doen op:
• Een aangepast individueel studietraject.  

In overleg met de studieloopbaanbegeleider kan je be-
kijken welk studieprogramma en welke studiebelasting 
voor jou haalbaar zijn. Je kan er bijvoorbeeld voor kie-
zen om je bacheloropleiding te spreiden over meerdere 
academiejaren, zodat de studiedruk per academiejaar 
daalt.

• Een aangepaste studiebegeleiding.   
Samen met de studiebegeleider/zorgcoördinator kan 
je bekijken welke studiebegeleiding of ondersteuning jij 
nodig hebt tijdens het academiejaar. 

• Daarnaast kan je op maat van je bijzondere omstandig-
heden ook beroep doen op speciale onderwijs- en 
examenfaciliteiten.

Op vlak van onderwijsfaciliteiten kan dit gaan om:
• Groepswerken vervangen door individuele opdrachten
• Contactmomenten bijwonen in een onderwijsgroep naar 

keuze (in overleg met docent) 
• Afwezigheid op contactmomenten omwille van deelna-

me aan trainingen of wedstrijden
• …

Op vlak van examenfaciliteiten kan dit gaan om:
• Spelfouten niet aanrekenen (tenzij de taal zelf het onder-

werp van de evaluatie is)
• Extra tijd op het examen
• Uitstel van deadlines voor opdrachten/presentaties/

werkstukken
• …

Naast de hierboven vermelde faciliteiten, kunnen we steeds 
bekijken of er in jouw specifieke situatie nog andere facilitei-
ten nodig en mogelijk zijn. Dit gebeurt steeds in overleg met 
de studie(loopbaan)begeleider/zorgcoördinator.
www.uhasselt.be/extrafaciliteiten

Hoe vraag je extra ondersteuning aan?
Om beroep te kunnen doen op deze extra ondersteuning/fa-
ciliteiten dien je je bekend te maken als student in ‘bijzonde-
re omstandigheden’ en uiteraard ook de nodige attestering 
voorleggen. 
Een aanmelding kan in principe op elk moment van het 
academiejaar gebeuren. Houd er wel rekening mee dat faci-
liteiten op tijd moeten worden aangevraagd als je er gebruik 
van wil maken in een bepaalde examenperiode (ten laatste 
15 werkdagen voor de betreffende examenperiode).

Hoe zit het met je privacy?
De studiebegeleider heeft discretieplicht. Dit betekent dat 
hij/zij geen informatie of gegevens doorgeeft aan personen 



die dit niet nodig hebben. Tijdens deze hele procedure zijn 
slechts een beperkt aantal personen op de hoogte van je 
functiebeperking of bijzondere omstandigheden. Docenten 
en medestudenten worden niet ingelicht, tenzij op jouw 
vraag. 

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Zit je met vragen over de opleiding, het studieprogramma,  
examenreglement, examenresultaten of je studievoortgang? 
Over de samenstelling of wijziging van je studietraject? Wil 

Mocht je tijdens het academiejaar hindernissen tegenkomen, 
geen paniek: aan de UHasselt staan heel wat mensen klaar 
bij wie je terechtkunt. 

SOCIALE DIENST
Loopt het op financieel of sociaal vlak wat minder vlot, dan 
staat onze maatschappelijk assistente klaar met raad en 
daad. Zij gaat na op welke diensten (OCMW, VDAB…) en/
of financiële steun (kinderbijslag, studietoelage, tussenkomst in 
studiekosten…) jij beroep kunt doen.
socialedienst@uhasselt.be

STUDENTENPSYCHOLOGEN
Bij onze studentenpsychologen kun je terecht voor ondersteu-
ning en eerste opvang bij allerhande persoonlijke, relationele, 

OOK WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

je (een) vrijstelling(en) aanvragen? De studieloopbaanbege-
leider staat voor je klaar met antwoorden.
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding 

INHOUDELIJKE VRAGEN
Bij inhoudelijke vragen over de opleiding kun je contact  
opnemen met de informatieverstrekkers van de opleiding. 
Deze vind je terug op 
www.uhasselt.be/informatieverstrekkers

familiale... problemen. Zij kunnen je ook doorverwijzen 
naar gespecialiseerde hulp. Bovendien worden er tijdens het 
academiejaar trainingen en workshops georganiseerd omtrent 
faalangst, stressmanagement, assertiviteit en uitstelgedrag. Via 
studentenpsycholoog@uhasselt.be kun je een afspraak 
vastleggen. Voor meer info ga naar www.uhasselt.be/
studentenpsycholoog 

STUDENTENVOORZIENINGEN, TOT JOUW DIENST!
De dienst studentenvoorzieningen ondersteunt je graag met 
alle (praktische) zaken die met je studentenleven te maken 
hebben (huisvesting, financiën, studentenjobs…). Je vindt hen 
zowel op campus Hasselt als op campus Diepenbeek.
www.uhasselt.be/studentenvoorzieningen 



Het studentenleven is natuurlijk méér dan alleen maar studeren 
en met de neus in de boeken zitten. Op en rond onze campus-
sen in Diepenbeek en Hasselt valt er heel wat te beleven… 

SPORT
Studentensport Limburg
Als je wil deelnemen aan het sportprogramma van 
Studentensport Limburg, koop je het best een sportkaart. Deze 
kaart kost 20 euro en wordt terugbetaald door de meeste 
mutualiteiten. Met de sportkaart kan je o.a. gratis deelnemen 
aan het sportprogramma, geniet je van korting bij initiaties, 
korting op toegangstickets voor externe sportaccommodaties, 
tussenkomst bij je fitnessabonnement… Je kunt jouw sportkaart 
aanvragen via je elektronisch studentendossier. 
www.uhasselt.be/sport
www.studentensportlimburg.be

CULTUUR
Op beide campussen worden regelmatig culturele 
activiteiten georganiseerd: concerten, tentoonstellingen, een 
poëziewedstrijd, gratis tickets voor filmpremières... Houd 
de aankondigingen op de campus en in  jouw mailbox in 
de gaten. Als UHasselt-student kan je voortaan dankzij de 
tussenkomst van UHasselt met 50 % korting een voorstelling 
van keuze bijwonen in de culturele centra van Limburg of de 
Muziekodroom. UHasselt-studenten genieten bovendien van 
50% korting op elke voorstelling in het Cultuurcentrum Hasselt. 
Cultuurbeleving was nog nooit zo voordelig en zo dichtbij! 
Meer info via: www.uhasselt.be/cultuur

STUDENT ZIJN = MEER DAN STUDEREN
ETEN EN DRINKEN
Grote honger of zin in een snelle hap? In onze studentenres-
taurants op campus Diepenbeek en Hasselt kun je terecht voor 
een uitgebreid assortiment aan warme en koude gerechten. 
Betaal je met je studentenkaart, dan krijg je nog eens 33% 
korting. www.uhasselt.be/restaurant 

STUDENTENVERENIGINGEN 
Elke faculteit heeft een eigen studentenvereniging: Hermes 
voor de economische opleidingen, Themis voor Rechten, 
Miezerik voor Geneeskunde, Biomedica voor Biomedische  
Wetenschappen, Filii Lamberti voor Wiskunde, Fysica en  
Informatica en DIP’s voor Chemie en Biologie, Commeatus 
voor Mobiliteitswetenschappen, Sofa voor Architectuur, 
Rekinea voor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. 
Daarnaast bestaan er eveneens alternatieve en politieke 
studentenverenigingen. Je vindt ze terug op 
www.uhasselt.be/studentenverenigingen 

CAMPUSLEVEN
Benieuwd naar de studieruimten, print- en kopieermogelijkhe-
den, studentenrestaurants, bankautomaten en andere facilitei-
ten op onze campussen? 
Surf dan naar www.uhasselt.be/campusfaciliteiten 

Op zoek naar een kamer?
Raadpleeg het kamerbestand via www.uhasselt.be/
kamers of contacteer de huisvestingsdienst (tel. 011 26 
80 56 of e-mail huisvesting@uhasselt.be). Vanaf april kan je 
de lijst van vrije kamers raadplegen (Hasselt, Genk, Diepen-
beek). Je vindt hier een aanbod van meer dan 3000 kamers. 
Huurprijzen bedragen gemiddeld € 300 per maand. Huren 
kan je voor een periode van maximum 11 maanden.

Studenten die een kamer huren uit het kamerbestand en 
gebruik maken van het modelhuurcontract van de UHasselt, 
treden gratis toe tot de collectieve verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

Bots je op problemen of geschillen met je kotbaas? 
Dan kun je voor bemiddeling een beroep doen op onze 
huisvestingsdienst.

Woontoelage
Studenten die een kamer huren uit het UHasselt-kamerbe-
stand en aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, 
hebben recht op een woontoelage. Die varieert tussen 435 
en 760 euro per jaar (2017 - 2018). 
Meer weten? 
Surf dan naar www.uhasselt.be/op-kot

WONEN



Campus Hasselt
Vanaf het Kolonel Dusartplein is campus Hasselt slechts 
twee minuten wandelen. Alle streekbussen, H-bussen en de 
boulevardpendel houden hier halt.

Campus Diepenbeek
In Hasselt vertrekt elk kwartier een bus richting campus  
Diepenbeek en terug, onder andere de lijnen 45, 36. 
Ook vanuit Genk is er elk half uur een bus richting deze 
campus.

Voordelige tarieven
Als je een bus-, trein- of combi-abonnement nodig hebt om 
van je woonplaats naar de campus te pendelen, bieden 

UHASSELT BEREIKEN

METEEN EEN GOEDE START!

wij een tussenkomst van 50% aan. Om te pendelen tussen 
campus Diepenbeek en campus Hasselt of van het station 
Diepenbeek/Hasselt naar de campus, kun je een campus-
pas aankopen voor slechts 20 euro per jaar. De campus-
pas vraag je aan via je studentendossier.

Met de fiets
Hasselt en Diepenbeek zijn zeer fietsvriendelijk. Je kunt een 
tweedehands studentenfiets huren bij VEDO op de campus 
in Diepenbeek. Het huren van de fiets is gratis, er wordt 
enkel een waarborg van 70 euro gevraagd.
www.uhasselt.be/op-weg

MEELOOPDAGEN EN PROEFRITTEN
De UHasselt wil de grote stap naar de universiteit zo ge-
makkelijk mogelijk maken. Daarom organiseren wij voor de 
start van het academiejaar verschillende contactmomenten 
waarop je al kan komen proeven van onze campussen en 
opleidingen!
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

SEPTEMBERCURSUSSEN
Ben je niet zeker of je over de nodige voorkennis wiskunde, 
bouwchemie en/of Engels beschikt voor je opleiding? Geen 
nood! De UHasselt organiseert elk jaar septembercursussen, 
waar je die voorkennis kan opfrissen of bijschaven. 
Wij organiseren septembercursussen voor toekomstige 
studenten (interieur)architectuur, toegepaste economische 
wetenschappen, mobiliteitswetenschappen, wetenschappen 
en industriële wetenschappen, handelswetenschappen,...
Je kunt pas deelnemen nadat je ingeschreven bent als 
UHasselt-student!
www.uhasselt.be/septembercursussen Al deze info kun je ook bekijken op 

www.uhasselt.be/toekomstige-studenten

INTRODUCTIEDAGEN 
Als eerstejaarsstudent word je, enkele dagen voor de start van 
het academiejaar, door je faculteit uitgenodigd voor een intro-
ductiedag. Je maakt kennis met alle hoekjes van de campus, 
met je medestudenten en het onderwijssysteem. Je krijgt ook 
heel wat nuttige info en tips over je opleiding én het studenten-
leven. De datum en het programma van jouw introductiedag 
vind je op www.uhasselt.be/introductiedagen

Voor de eerste lesperiode koop je je handboeken, cursussen 
en ander studiemateriaal in de Campusshop in Diepenbeek of 
Hasselt. Dit kan zowel door de week voor of na de start van 
het academiejaar als tijdens de introductiedag.
Vanaf de 2de lesperiode word je door de Campusshop per 
mail verwittigd zodra het studiemateriaal beschikbaar is en 
afgehaald kan worden. De Campusshop in Hasselt verdeelt 
enkel het studiemateriaal voor de faculteit Rechten.
www.uhasselt.be/campusboekhandel

www.uhasselt.be
Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan gebouw D | BE-3590 Diepenbeek
T + 32(0)11 26 81 11 | E-mail: info@uhasselt.be


