Je inschrijving wijzigen of stoppen
met studeren tijdens het academiejaar
-info voor de graduaatsstudentenWat is jouw situatie?
Ik wil mijn aantal studiepunten wijzigen (= traject aanpassen)
=> Ga naar bladzijde 3
Ik wil van opleiding veranderen (= heroriënteren)
=> Ga naar bladzijde 5
Ik wil stoppen met studeren (= stoppen)
=> Ga naar bladzijde 9

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de hogeschool.

Dienst studentenadministratie

Dienst studentenvoorzieningen

Dienst studieadvies

Elke werkdag open van 9 tot 13 uur

Best bereikbaar via de stuvomedewerker op de campus

Elke werkdag telefonisch
bereikbaar van 9 tot 13 uur

09 234 90 10

09 234 92 30

09 234 90 30

studentenadministratie
@arteveldehs.be

stuvo@arteveldehs.be

studieadvies@arteveldehs.be

Vragen over studiegeld
(= inschrijvingsgeld)

Vragen over studietoelage
(= studiebeurs), kinderbijslag
(‘groeipakket’), kot en
ziekteverzekering

Vragen over leerkrediet en
studiekeuze
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Drie situaties
Je kan tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren. Je inschrijving wijzigen
kan op drie manieren:
1. Je kan het aantal studiepunten aanpassen, bijvoorbeeld 30 in plaats van 40 studiepunten
opnemen.
2. Je kan overschakelen naar een andere opleiding of heroriënteren. Je kan veranderen naar een
andere opleiding binnen dezelfde hogeschool of aan een andere instelling hoger onderwijs gaan
studeren.
3. Stoppen met studeren betekent dat je je uitschrijft en dat je niet meer verder studeert in het
hoger onderwijs in het lopende academiejaar.

Een wijziging of uitschrijving kan gevolgen hebben voor:
•

Studiegeld (= inschrijvingsgeld)

•

Kinderbijslag (= heet groeipakket vanaf 1 januari 2019)

•

Studietoelage (= studiebeurs)

•

Kot of studentenkamer

•

Uitkering van de VDAB

•

Ziekteverzekering

•

Leerkrediet (= aantal studiepunten waarvoor je financierbaar bent)

In de tekst hieronder vind je uitleg bij de mogelijke gevolgen. Die verschillen van geval tot geval.
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1. Ik wil mijn aantal studiepunten wijzigen. (= traject aanpassen)
Je kan je traject aanpassen in samenspraak met de trajectbeheerder van je opleiding.
www.arteveldehogeschool.be/contact/trajectbeheerders
•

Kinderbijslag (= groeipakket)

Er is recht op groeipakket als je tijdens het volledige academiejaar voor minstens 27 studiepunten
ingeschreven blijft. Dat geldt zowel voor een diploma-, credit- als examencontract. De leeftijdslimiet voor
het ontvangen van het groeipakket is 25 jaar. De maand waarin je 25 jaar wordt, is de laatste maand
waarvoor groeipakket kan worden uitbetaald.
Als je minder dan 27 studiepunten behoudt voor het volledige academiejaar, dan heb je geen recht meer
op het groeipakket als student vanaf de maand die volgt op de maand van de uitschrijving. Je kan dan
verder het groeipakket krijgen als 'schoolverlater'. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je
geen 25 jaar bent. Je mag ook niet te veel werken (475 uur/jaar met studentenovereenkomst en
verminderde sociale bijdrage en/of 80 uur/maand met RSZ-bijdrage).
Als je later in het academiejaar nog een bijkomende inschrijving neemt en zo toch weer aan 27
studiepunten komt, heb je opnieuw recht op het groeipakket als student met terugwerkende kracht, dus
ook voor de maanden waarin je geen 27 studiepunten had en een beroep hebt gedaan op het krediet van
groeipakket als schoolverlater. Dat krediet als schoolverlater zal dan opnieuw worden aangevuld met die
maanden.
•

Studietoelage van de Vlaamse Overheid (= studiebeurs)

Het aantal studiepunten (met diplomacontract) waarvoor je effectief bent ingeschreven op 30 juni is
bepalend voor het bedrag van je studietoelage. Als je in de loop van het academiejaar minder studiepunten
opneemt, moet je een deel van je studiebeurs terugbetalen.
Voorbeeld: Je bent ingeschreven voor 40 studiepunten bij het begin van het academiejaar.
In november ontvang je een studietoelage op basis van deze inschrijving. In februari beslis je voor
een aantal studiepunten uit te schrijven voor het tweede semester. In totaal ben je nog
voor 30 studiepunten ingeschreven. Je zal gedeeltelijk je studietoelage moeten terugbetalen, nl.
voor 10 studiepunten.
Let op: als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en moet
je die volledig terugbetalen.
•

Studiegeld (= inschrijvingsgeld)

Als je meer studiepunten opneemt, moet je bijbetalen per studiepunt. Voor een bijna-beursstudent kost
1 studiepunt ongeveer 4 euro, voor een niet-beursstudent kost 1 studiepunt ongeveer 11 euro. De exacte
bedragen staan in het studiecontract.
Neem je minder studiepunten op, dan kan je een deel van je studiegeld terugkrijgen, afhankelijk van het
tijdstip waarop je je traject aanpast.
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Voor 1 december

Tussen 1 december en 15 maart

Na 15 maart

Je betaalt een administratieve
kost (ongeveer 240 euro) maar de
rest van je studiegeld krijg je
terug.

Je betaalt een administratieve
kost (ongeveer 240 euro) en de
studiepunten van het eerste
semester en de
jaaropleidingsonderdelen. Het
studiegeld voor de studiepunten
van het tweede semester krijg je
terug.

Je krijgt geen studiegeld terug.

Beursstudenten betalen een vast tarief. Zij moeten nooit bijbetalen en ze krijgen geen studiegeld terug.

Nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst studentenadministratie voor specifieke informatie
over jouw studiegeld.
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2. Ik wil van opleiding veranderen. (= heroriënteren)
Als je van opleiding wil veranderen binnen het hoger onderwijs, doorloop je de volgende stappen.

Stap 1:
Exitgesprek

Stap 2:
Nieuw traject

Stap 3:
Studentenadministratie

Je schrijft je uit door een exitgesprek te voeren met de
medewerker van je opleiding die exitgesprekken doet.
Je vindt de naam van de medewerker op Dinar.
Je neemt contact met de trajectbeheerder van je nieuwe
opleiding. Die stelt met jou een traject op maat op voor
het lopende academiejaar.
www.arteveldehogeschool.be/contact/trajectbeheerders
Je stuurt een e-mail naar de dienst
studentenadministratie: Zij werken je heroriëntatie
administratief af.
studentenadministratie@arteveldehs.be

Als je graag advies wil bij het kiezen van een nieuwe opleiding, kan je online een afspraak maken bij de
dienst studieadvies voor een heroriënteringsgesprek.
www.arteveldehogeschool.be/afspraken
•

Kinderbijslag (= groeipakket)

Om zonder onderbreking kinderbijslag te ontvangen moet je inschrijven voor een nieuwe opleiding vóór
het einde van de maand die volgt op je uitschrijving.
Voorbeeld: Je schrijft je op 15 januari uit voor opleiding A. Je moet je voor 28 februari inschrijven
voor opleiding B.
Als je niet aansluitend inschrijft zal je gedurende de maand(en) van onderbreking groeipakket ontvangen
als ‘schoolverlater’ en niet als student. Als schoolverlater heb je een rugzakje van 12 maanden groeipakket.
Voorbeeld: Student X schrijft zich op 15 december uit voor opleiding A. Hij schrijft zich pas in februari
in voor opleiding B. Voor de maand januari zal de student groeipakket ontvangen als schoolverlater.
De voorwaarde voor het behoud van het groeipakket als student is dat je tijdens het volledige
academiejaar voor minstens 27 studiepunten ingeschreven blijft. Dat geldt zowel voor een diploma-,
credit- als examencontract. Er is ook een leeftijdsgrens van 25 jaar. De maand waarin je 25 jaar wordt is
de laatste maand waarin je het groeipakket kan ontvangen.
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Als je met de opgenomen studiepunten van de oude opleiding en de nieuwe studiepunten niet meer aan
de 27-studiepuntennorm komt, verlies je de kinderbijslag als student vanaf de maand die volgt op de
maand van de uitschrijving uit de oude opleiding. Je kan dan verder het groeipakket krijgen als
'schoolverlater'. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Je mag ook niet
te veel werken (475 uur/jaar met studentenovereenkomst en verminderde sociale bijdrage en/of 80
uur/maand met RSZ-bijdrage).
•

Studietoelage van de Vlaamse Overheid (= studiebeurs)

Het aantal studiepunten (met diplomacontract) waarvoor je op 30 juni effectief ingeschreven bent, is
bepalend voor het bedrag van je studietoelage. Als je door van opleiding te veranderen minder
studiepunten opneemt, moet je een deel van je studiebeurs terugbetalen.
Voorbeeld: je bent ingeschreven voor 40 studiepunten bij het begin van het academiejaar. In
november ontvang je een studietoelage op basis van deze inschrijving. In januari beslis je je opleiding
te stoppen en in februari te starten met een andere opleiding. In het eerste semester volgde je 20
studiepunten. In de nieuwe opleiding kan je je inschrijven voor 27 studiepunten. In totaal ben je
ingeschreven voor 47 studiepunten. Er zal jou een bijkomende studietoelage (voor 7 studiepunten)
worden uitbetaald.
Let op: als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studiebeurs en moet
je die volledig terugbetalen.
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•

Studiegeld (= inschrijvingsgeld)

Of je studiegeld terugkrijgt of moet bijbetalen, hangt af waar je je nieuwe opleiding zal volgen.
Veranderen van opleiding binnen
Arteveldehogeschool

Je hoeft geen extra studiegeld te
betalen.

Veranderen naar een andere
opleiding aan een andere
hogeschool of universiteit binnen
de Associatie AUGent (Howest,
Universiteit Gent, Hogeschool
Gent)
Je krijgt een heroriënteringsattest
mee van de Arteveldehogeschool.
Met dat attest hoef je ’het vast
recht’ (= administratieve kost) niet
opnieuw te betalen, enkel de
studiepunten.

Veranderen naar een opleiding
aan een andere hogeschool of
universiteit buiten de Associatie
AUGent
Afhankelijk van het tijdstip van
uitschrijven uit de
Arteveldehogeschool, kan je een
deel van je studiegeld terugkrijgen.
In het studiecontract vind je de
bedragen.

Voor beursstudenten is er geen teruggave of meerkost. Het vaste bedrag dat in het begin van het
academiejaar betaald wordt, blijft gelden ongeacht de opleiding die je volgt of de instelling waar je studeert.

Voor 1 december

Tussen 1 december en 15 maart

Na 15 maart

Je betaalt een administratieve kost
(ongeveer 240 euro) maar de rest
van je studiegeld krijg je terug.

Je betaalt een administratieve kost
(ongeveer 240 euro) en de
studiepunten van het eerste
semester en de
jaaropleidingsonderdelen. De
studiepunten van het tweede
semester krijg je terug.

Je krijgt geen studiegeld terug.

Nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst studentenadministratie voor specifieke informatie
over jouw studiegeld.
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3. Ik wil stoppen met studeren in het hoger onderwijs. (= uitschrijven)
Stoppen met studeren betekent dat je je uitschrijft en dat je niet meer verder studeert in het hoger
onderwijs in het lopende academiejaar.

Stap 1:
Exitgesprek

Stap 2:
Studentenadministratie

Je schrijft je uit door een exitgesprek te voeren met de
medewerker van je opleiding die exitgesprekken doet.
Je vindt de naam van de medewerker op Dinar.

Je stuurt een e-mail naar de dienst
studentenadministratie: Zij werken je heroriëntatie
administratief af.
studentenadministratie@arteveldehs.be

Wil je graag volwassenenonderwijs volgen? Dan kan je terecht bij De Stap – Studieadviespunt Gent.

09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be
•

Kinderbijslag (= groeipakket)

Als je je uitschrijft als student en je niet opnieuw inschrijft in hetzelfde academiejaar, dan krijg je geen
groeipakket meer als student vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving: je bent immers niet
langer student. Je kan wel verder groeipakket krijgen als 'schoolverlater'. Dat kan gedurende maximum 12
maanden en zolang je geen 25 jaar bent.
Je mag ook niet te veel werken: je verliest het groeipakket voor iedere maand waarin je meer dan 80 uur
werkt. Om van dit krediet van maximum 12 maanden kinderbijslag als schoolverlater gebruik te maken,
hoef je je niet in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB. Ga je op zoek naar werk en wil je de
beroepsinschakelingstijd (vroeger ‘wachttijd’) aanvatten en zo je rechten op een werkloosheidsuitkering
vrijwaren? Dan moet je je wel inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.
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•

Studietoelage van de Vlaamse Overheid (= studiebeurs)

Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, moet je een deel van je studiebeurs terugbetalen.
Voor 1 december

Tussen 1 december en 15 maart

Na 15 maart

Je moet je studietoelage volledig
terugbetalen.

Je moet een deel van je
studietoelage terugbetalen.

Je hoeft je studietoelage niet
terug te betalen.

• Studiegeld (= inschrijvingsgeld)
Niet- en bijna-beursstudenten kunnen een deel van het studiegeld terugkrijgen, afhankelijk van het
tijdstip van uitschrijven. De exacte bedragen staan in het studiecontract.
Voor 1 december

Tussen 1 december en 15 maart

Na 15 maart

Je betaalt een administratieve
kost (ongeveer 240 euro) maar
de rest van je studiegeld krijg je
terug.

Je betaalt een administratieve
Je krijgt geen studiegeld terug.
kost (ongeveer 240 euro) en de
studiepunten van het eerste
semester en de
jaaropleidingsonderdelen. De
studiepunten van het tweede
semester krijg je terug.
Beursstudenten betalen een vast tarief. Zij krijgen geen studiegeld terug.

Nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst studentenadministratie voor specifieke informatie
over jouw studiegeld.
• Studentenkamer of kot
Je kan een huurovereenkomst van bepaalde duur voor een studentenkamer of -studio (niet
hoofdverblijfplaats) niet vroegtijdig beëindigen, tenzij je stopt met studeren. Je moet dan een bewijs van
uitschrijving voorleggen aan de verhuurder. Dat bewijs wordt door de dienst studentenadministratie
standaard opgestuurd naar je thuisadres. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden. Die termijn
begint de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan. Je moet
dus huur betalen tot het einde van de opzeggingstermijn, maar je hoeft geen opzeggingsvergoeding te
betalen.
Voorbeeld: Je stopt met studeren op 21 januari. De opzeggingstermijn loopt van 1 februari tot 31
maart. Vanaf 1 april moet je geen huur meer betalen.
Onderverhuring en overdracht van huur is verboden, tenzij je schriftelijk en voorafgaand de toestemming
hebt van de verhuurder om ofwel onder te verhuren ofwel de huur over te dragen. Jouw kamer of studio
aanbieden kan via www.kotatgent.be. Opgelet: bij onderverhuring blijf je hoofdhuurder en moet jij dus al
jouw verplichtingen als huurder verder na te komen.
Opgelet: bovenstaande regelingen gelden voor contracten afgesloten na 1 januari 2019. Als je een contract
sloot vóór die datum (datum ondertekening is hierbij van belang), moet je de afspraken volgen die de
verhuurder en jij hebben vastgelegd in het contract.
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Ondertekende je de modelhuurovereenkomst van Kotatgent? Prima, want dat betekent dat je gewoon
volgt wat daarin opgenomen is.
Nog vragen? Neem gerust contact op met de huisvestingsdienst van de Arteveldehogeschool voor meer
informatie.
Elena Beellaert
09 234 92 16
Elena.Beellaert@arteveldehs.be

•

Ziekteverzekering (= ziekenfonds)

Gedurende je beroepsinschakelingstijd (= wachttijd) en voor zover je nog niet werkt, blijf je als persoon
ten laste van je ouder(s) ingeschreven bij het ziekenfonds. Zodra je begint te werken of zodra je
beroepsinschakelingstijd afgelopen is, moet je persoonlijk aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.
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