
Tips voor studenten die een antwoord zoeken op bepaalde vragen rond examens, 

resultaten, toleranties, enz. 

 

Zet volgende websites in je favorietenlijst 

• De KU Leuven homepagina: http://www.kuleuven.be/kuleuven/  

• De homepagina van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: http://pharm.kuleuven.be/  

Via de KU Leuven homepagina kan je zoeken naar: 

1) De online programmagids en de ECTS-fiches: De KU Leuven homepagina: 

http://www.kuleuven.be/kuleuven/  

a) >onderwijs>opleidingen>alle opleidingen>faculteit farmaceutische 

wetenschappen>bachelor> 

b) Een programma wordt onderverdeeld in verschillende opleidingsonderdelen (opo’s). Een 

opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en 

examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties 

inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten 

minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer. Het kan 

verder opgedeeld zijn in samenhangende delen van onderwijs- en leeractiviteiten 

waaraan een aantal studiepunten verbonden zijn. 

c) Door op het vaknummer in de programmagids te klikken vind je de ECTS-fiches: vb. 

K01B0A = vaknummer van het opleidingsonderdeel Chemie Algemene Concepten. Een 

ECTS-fiche is een beknopte beschrijving volgens de internationale ECTS-standaard van de 

belangrijkste elementen van een opleidingsonderdeel, waaronder ook informatie over 

‘evaluatieactiviteiten’. 

d) Een opleidingsonderdeel (opo) kan bestaan uit verschillende onderwijsleeractiviteiten 

(ola’s). Het is mogelijk dat er afzonderlijke examens voor de verschillende ola’s worden 

georganiseerd. De ECTS-fiche geeft informatie over het aandeel van de verschillende 

ola’s in het behaalde resultaat en over de weging van de behaalde resultaten tussen de 

verschillende ola’s onderling.  

2) Het onderwijs- en examenreglement: Surf van de homepagina van de KU Leuven 

http://www.kuleuven.be/kuleuven/ via de ‘zoekterm’ naar ‘examenreglement’ en let op het 

academiejaar waarvoor je informatie zoekt. (!). 

a) In het examenreglement vind je tevens de facultaire aanvullingen bij een aantal artikels. 

Deze aanvullingen bevatten belangrijke informatie voor de studenten die een opleiding 

van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen volgen. Hiervoor vul je bij de zoekrobot 

best de naam van de faculteit in. 

b) Het examenreglement heeft een zoekrobot waarmee je via bepaalde trefwoorden heel 

gericht naar informatie kan zoeken (vb. examineertijdstippen, examenperiodes, 

beraadslaging, …). 

3) Informatie over de toleranties (diplomaruimte): Surf van de homepagina van de KU 

Leuven http://www.kuleuven.be/kuleuven/ via de ‘zoekterm’ naar ‘diplomaruimte’. 

 



Via de home pagina van de faculteit kan je zoeken naar: 

4) De online programmagids en de ECTS-fiches  

a) http://pharm.kuleuven.be/ : >onderwijs>bachelor>programma>K01B0A (=vaknummer 

van Chemie Algemene Concepten) Wanneer je op het vaknummer klikt verschijnt de 

ECTS-fiche waarin een aantal informatieve onderdelen vervat zitten, onder meer ook de 

evaluatieactiviteiten. Hieronder zit de informatie over weging tussen 

onderwijsleeractiviteiten (OLA’s = onderdelen van een opleidingsonderdeel) en over de 

beoordelingsstructuur. 

5) Praktische facultaire informatie:  

a) http://pharm.kuleuven.be/  :studenten>info examens> 

examenperiodes 

examenombudsen 

deliberatiedata 

examencommissies 

… 

 

Frequently asked questions, en hoe je zelf het antwoord kan vinden: 

*Hoe verloopt de puntenindeling voor vakken - zoals bv algemene chemie - waar je gebuisd bent voor 

het practicum. Moet je dan enkel het practicum opnieuw afleggen of ook het gehele examen moest je 

hier voor geslaagd zijn. 

Deze informatie vind je in de programmagids online en meer bepaald in de ECTS-fiche (syllabus) die 

je vindt via de  

• De KU Leuven homepagina: http://www.kuleuven.be/kuleuven/  

>onderwijs>opleidingen>alle opleidingen>faculteit farmaceutische 

wetenschappen>bachelor> K01B0A (=vaknummer van Chemie Algemene Concepten) 

Wanneer je op het vaknummer klikt verschijnt de ECTS-fiche waarin een aantal informatieve 

onderdelen vervat zitten, onder meer ook de evaluatieactiviteiten. Hieronder zit de informatie 

over weging tussen onderwijsleeractiviteiten (OLA’s = onderdelen van een 

opleidingsonderdeel) en over de beoordelingsstructuur. 

• De homepagina van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: http://pharm.kuleuven.be/ 

>studenten>deeloverdrachten: hier worden alle opleidingsonderdelen vermeld die bestaan uit 

meerdere onderwijsleeractiviteiten, en waarvoor een examencijfer wordt overgezet naar een 

volgende examenperiode volgens bepaalde voorwaarden 

• De homepagina van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: http://pharm.kuleuven.be/  

>onderwijs>bachelor>programma>K01B0A (=vaknummer van Chemie Algemene Concepten) 

Wanneer je op het vaknummer klikt verschijnt de ECTS-fiche waarin een aantal informatieve 

onderdelen vervat zitten, onder meer ook de evaluatieactiviteiten. Hieronder zit de informatie 

over weging tussen onderwijsleeractiviteiten (OLA’s = onderdelen van een 

opleidingsonderdeel) en over de beoordelingsstructuur. 

• Bijkomende informatie vind je in het examenreglement van de KU Leuven, meer bepaald in 

artikels 133, 135 en 144. Surf van de homepagina van de KU Leuven 

http://www.kuleuven.be/kuleuven/ via de ‘zoekterm’ naar het Examenreglement en let op het 



academiejaar waarvoor je informatie zoekt. (!). In deze artikels wordt soms verwezen naar de 

zogenaamde facultaire aanvullingen (hier kies je uiteraard voor de aanvullingen van de 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen). Onder artikel 135 vind je bv. de 

opleidingsonderdelen waarvoor de faculteit een beoordeling ‘geslaagd/niet geslaagd’ hanteert. 

*Welke is de periode wanneer je je kan herinschrijven voor volgend academiejaar? 

=> Gebeurt dit via mail of moet ik me aanmelden in de universiteitshallen?  

Informatie aangaande inschrijvingen (tarieven, periodes, wijze van inschrijven …) vind je via de 

homepagina van de KU Leuven http://www.kuleuven.be/kuleuven/ waar je via de ‘zoekterm’ surft 

naar inschrijvingen (http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/index.html ). 

Let ook daar op het academiejaar waarvoor je informatie zoekt. 

*Welke is de periode van de herexamens alsook deze van de practica herexamens? 

Hierover vind je 

• algemene informatie in het examenreglement van de KU Leuven, meer bepaald in artikels 

107 en 109. Surf van de homepagina van de KU Leuven http://www.kuleuven.be/kuleuven/ 

via de ‘zoekterm’ naar het examenreglement en let op het academiejaar waarvoor je 

informatie zoekt. (!) In deze artikels wordt soms verwezen naar de zogenaamde facultaire 

aanvullingen (hier kies je uiteraard voor de aanvullingen van de Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen). 

• specifieke informatie op de website van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

http://pharm.kuleuven.be/ : 

studenten>info examens>examenperiodes 

*Hoe verloopt de overschakeling naar geneeskunde nu deze opleiding van 7 naar 6 jaar wordt terug 

geschroefd? Welke vrijstellingen komen in aanmerking indien ik geslaagd ben voor alle OPO's in mijn 

1ste bachelor farmaceutische wetenschappen? 

Informatie over overschakeling naar een opleiding van een andere faculteit en over eventuele 

vrijstellingen die je in de bacheloropleiding FFW hebt verworven, wordt verstrekt door de 

faculteit waar je naartoe wil. Richt je daar in eerste instantie tot de betrokken 

studentensecretaris. 

*Is er een maximaal aantal examenkansen voor één OPO? 
=> Wat gebeurt er als je deze limiet overschrijdt ? 

Deze informatie vind je in  

• het examenreglement van de KU Leuven: surf van de homepagina van de KU Leuven 

http://www.kuleuven.be/kuleuven/ via de ‘zoekterm’ naar het examenreglement en let op 

het academiejaar waarvoor je informatie zoekt. (!) In het examenreglement kan je zoeken 

naar artikels over ‘examen’. Art. 116 geeft je meer informatie over het aantal examenkansen. 

• de programmagids en meer bepaald de ECTS-fiche (syllabus) >onderwijs>opleidingen>alle 

opleidingen>faculteit farmaceutische wetenschappen>bachelor> K01B0A (= vaknummer van 

Chemie Algemene Concepten) Wanneer je op het vaknummer klikt verschijnt de ECTS-fiche 

waarin een aantal informatieve onderdelen vervat zitten, onder meer ook de 

evaluatieactiviteiten. In dit onderdeel kan vermeld worden dat er afgeweken wordt van het 

standaard aantal examenkansen (normaliter 2 per academiejaar). 

• In art. 80 en 81 van het examenreglement staat beschreven wat er gebeurt wanneer je het 

aantal examenkansen hebt overschreden. 



 

*Ik heb gedurende het academiejaar voor een OPO een 9 behaald. Ik besluit toch het herexamen 

mee te doen met een resultaat lager dan 8. Is het dan nog mogelijk dit vak te tolereren? 

• Artikel 159 van het examenreglement beschrijft wat er gebeurt indien je een examen voor 

een opo wil hernemen en je hebt een lager cijfer. 

*Moet ik voor Natuurkunde I & II afzonderlijk geslaagd zijn of volstaat het om in totaal geslaagd te 

zijn? (bv 8/20 + 14/20 => geslaagd voor zowel I als II) 

Natuurkunde I en II zijn afzonderlijke opleidingsonderdelen (opo’s). Het examenreglement hanteert 

volgende begripsbepaling: 

opleidingsonderdeel (OPO): een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en 

examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake 

kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie 

gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer. Het kan verder opgedeeld 

zijn in samenhangende delen van onderwijs- en leeractiviteiten waaraan een aantal 

studiepunten verbonden zijn. 

Beide opo’s worden afzonderlijk beoordeeld. Je moet dus voor beide opo’s geslaagd zijn. 

*Wat zijn de consequenties voor het inzetten van tolerantiepunten? Hoeveel tolerantiepunten heb ik?  

Deze informatie wordt uitvoerig toegelicht op de website aangaande de diplomaruimte: 

http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestudenten/diplomaruimte/index.html  

In het examenreglement, facultaire aanvullingen wordt vermeld welke opleidingsonderdelen worden 

uitgesloten voor het inzetten van tolerantie. 

 

 

Indien je advies wenst voor het samenstellen van je flexibel traject of als je nog vragen hebt omtrent 

de diplomaruimte, je ISP, IER, ... dan kan je hiervoor terecht bij de studietrajectbegeleider. De naam 

van de studietrajectbegeleider kan je vinden via ‘Mijn studentendossier’ in het KULoket 

Bereid je gesprek bij de STB voor!! 

• Maak een lijstje van al je vragen 

• Bestudeer het standaardtraject zoals in de programmagids 

• Lees goed de ECTS-fiches van de opo’s die je moet of zou willen volgen 

• Bestudeer het uurrooster en de examenplanning van de opo’s die je moet of zou willen volgen 

• Bekijk vooraf de websites van: diplomaruimte, tolerantiesysteem :  

http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestudenten/diplomaruimte/index.html  

 

 


