AFWIJKENDE
TOELATING AUHL
Reglement

Goedgekeurd door de RvB AUHL op 28.04.2015

SITUERING
Dit reglement geeft uitvoering aan Art. II.178 en Art. II.179 van de Codex Hoger Onderwijs. Het
eerste artikel bepaalt de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding, het tweede
geeft de instellingen de mogelijkheid om hiervan af te wijken mits het volgen van algemene
voorschriften op associatieniveau1.
Dit reglement legt de basis voor deze algemene voorschriften op associatieniveau voor
wat betreft de Procedure Afwijkende Toelating. De concrete uitvoeringsmodaliteiten
binnen deze procedure worden beschreven op de website van de Associatie
Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL), www.auhl.be, op de infopagina over de
Procedure Afwijkende Toelating.
Dit reglement is niet van toepassing op de toelating tot masteropleidingen, bachelor na
bachelor- of master na masteropleidingen.

BEGRIPPENKADER
Toelatingsonderzoek: een onderzoek waarin een toelatingscommissie het potentieel van een
kandidaat voor hoger onderwijs evalueert in functie van het vooropgesteld opleidingsperspectief.
Dit gebeurt aan de hand van een beoordeling van het algemeen niveau en de generieke
competenties voor het hoger onderwijs, gekaderd binnen een specifieke studiekeuze.
Toelatingscommissie: commissie die op basis van de resultaten van het toelatingsonderzoek
oordeelt over de toelating tot het hoger onderwijs en een (niet-bindend) studieadvies formuleert.
Studieoriënteringsdossier: gestructureerde rapportering over o.a. de (studie)loopbaan, het
studiekeuzeproces en de reflecties hierop gemaakt door de kandidaat.
Criteriumgericht interview: interview afgenomen door de toelatingscommissie en waarin (o.a.
op basis van het studieoriënteringsdossier) aan de kandidaat vragen worden gesteld omtrent de
studieoriëntering, (studie)loopbaan, motivatie enz.
Bewijs van toelating: attest dat wordt uitgereikt wanneer de kandidaat het toelatingsonderzoek
met succes heeft voltooid en dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
Studieadvies: niet-bindend advies omtrent studiekeuze (en ev. studieloopbaan) geformuleerd
door de toelatingscommissie.

1

Art. II.179 § 2: In het licht van het noodzakelijke evenwicht tussen de reglementen van de verschillende instellingen stemt
het instellingsbestuur zijn afwijkende toelatingsvoorwaarden af op de algemene voorschriften inzake afwijkende
toelatingsvoorwaarden die de associatie in een reglement heeft opgenomen. Deze laatste bepaling geldt niet voor het bestuur
van een instelling die niet tot een associatie behoort.

PROCEDURE AFWIJKENDE TOELATING TOT EEN BACHELOROPLEIDING (PAT)
1. Wie niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving in een
bacheloropleiding zoals beschreven in de onderwijs- en examenregeling van de Universiteit
Hasselt en/of Hogeschool PXL en op 31 december van het academiejaar van de beoogde
inschrijving de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of zal bereiken, kan worden toegelaten tot
een bacheloropleiding op basis van een toelatingsonderzoek.
Opgelet:


Enkel in de bijzondere procedure virtuositeit kan worden afgeweken van de
leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar. Deze procedure is enkel van toepassing voor
kandidaat-studenten die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde en een aanvraag
indienen voor toelating tot één van de kunstopleidingen. In deze bijzondere procedure
virtuositeit dienen de kandidaten naast het doorlopen van de Procedure Afwijkende
Toelating en het afleggen van de artistieke toelatingsproef ook hun virtuositeit in het
betreffende kunstdomein aan te tonen.



Voor sommige bacheloropleidingen gelden buiten de algemene toelatingsvoorwaarden
nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Kandidaten die aan het einde van het
toelatingsonderzoek een bewijs van toelating verkrijgen en zich vervolgens voor een van
deze opleidingen wensen in te schrijven, dienen bijkomend te voldoen aan de
aanvullende toelatingsvoorwaarden voor die opleiding. Informatie over deze bijkomende
toelatingsvoorwaarden is te vinden via de websites van de instellingen, www.uhasselt.be
en www.pxl.be.



Naast de algemene toelatingsvoorwaarden voor inschrijving in een bacheloropleiding
dient de kandidaat ook te voldoen aan de gestelde taalvoorwaarden, zoals beschreven in
de onderwijs- en examenregeling van de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL.

2. Deze kandidaat-studenten richten hun vraag aan de instelling van de Associatie UniversiteitHogescholen Limburg (AUHL) waar ze een opleiding wensen aan te vatten (Universiteit
Hasselt of Hogeschool PXL).
3. Er wordt geen kostprijs aangerekend voor de deelname aan het toelatingsonderzoek.
4. Er worden jaarlijks 2 periodes voorzien voor aanmelding voor het toelatingsonderzoek. De
aanmelding van de kandidaat dient te gebeuren volgens de procedure en termijnen zoals
beschreven op de website van de AUHL, www.auhl.be, op de infopagina over de Procedure
Afwijkende Toelating.
Kandidaten kunnen slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek met het oog op
inschrijving in een welbepaald academiejaar: indien een kandidaat niet slaagt voor het
toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan hij pas herkansen voor het
toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar. Deze beperking op
herkansing geldt voor de Procedure Afwijkende Toelating aan alle 5 Vlaamse associaties en
hun instellingen. Indien een kandidaat reeds een aanvraag heeft lopen bij een instelling van
een andere associatie, kan er geen nieuwe procedure worden opgestart en dient de kandidaat
de procedure verder af te handelen bij de instelling van zijn oorspronkelijke aanvraag.
5. De toelatingscommissie, samengesteld op associatieniveau en waarin beide
partnerinstellingen zijn vertegenwoordigd, voert het toelatingsonderzoek en doet een
uitspraak.

De toelatingscommissie beslist op basis van beoordelings- en beslissingscriteria over toelating
tot het hoger onderwijs. Zij verbindt aan deze beslissing een niet-bindend studieadvies waarin
ze het door de kandidaat vooropgestelde opleidingsperspectief evalueert.
De toelatingscommissie bezorgt de kandidaat schriftelijk en uiterlijk 10 kalenderdagen
ingaand op de dag na de beoordeling van het studieoriënteringsdossier en het
criteriumgericht interview haar beslissing, d.i. het besluit van het toelatingsonderzoek.
6. Het
-

toelatingsonderzoek bestaat uit 3 onderdelen:
Aanmelding en indienen van een studieoriënteringsdossier
Beoordeling algemeen niveau aan de hand van een test begrijpend lezen
Beoordeling studieoriënteringsdossier en criteriumgericht interview

Alle kandidaten leggen alle 3 onderdelen af tenzij een kandidaat op de beoordeling algemeen
niveau een onvoldoende behaalt. In dat geval wordt de procedure onmiddellijk stopgezet en
worden bijgevolg het studieoriënteringsdossier en criteriumgericht interview niet meer
beoordeeld. Een stopzetting van de procedure (hetzij na een onvoldoende voor de
beoordeling algemeen niveau, hetzij op initiatief van de kandidaat) leidt tot de afwijzing van
toelating.
7. De kandidaten die slagen voor het toelatingsonderzoek krijgen een toelatingsbewijs. Het
bewijs van toelating is onbeperkt geldig. Indien echter het bewijs van toelating ouder is dan 5
jaar, behoudt de ontvangende instelling zich het recht voor om de kandidaat een actualisering
op te leggen.
De verleende toelating na de Procedure Afwijkende Toelating betreft een algemene, nietopleidingsspecifieke, toelating voor het hoger onderwijs. Dit geldt niet voor toelating na de
bijzondere procedure virtuositeit: deze levert enkel een opleidingsspecifiek bewijs van
toelating voor de desbetreffende kunstopleiding op.
Het toelatingsbewijs wordt aanvaard door de beide partnerinstellingen van de AUHL
(Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL). In het algemeen geldt dat alle 5 Vlaamse
associaties en hun instellingen elkaars bewijzen van toelating na de Procedure Afwijkende
Toelating erkennen.

BEWIJSREGELING HUMANITAIRE REDENEN
Een kandidaat-student die in het buitenland diploma’s behaalde die in aanmerking zouden komen
om als gelijkwaardig beschouwd te worden, maar die omwille van humanitaire redenen
(vluchteling of kandidaat-vluchteling) in de onmogelijkheid verkeert om de behaalde diploma’s
voor te leggen, kan met alle middelen van recht bewijzen dat hij over het vereiste diploma
beschikt. Indien de instelling met voldoende zekerheid kan vaststellen dat het diploma wel
degelijk behaald is, wordt de kandidaat tot inschrijving toegelaten. Als het onmogelijk blijkt om
afdoende bewijzen voor te leggen, wordt de kandidaat, ongeacht zijn leeftijd, door de instelling
doorverwezen naar de Procedure Afwijkende Toelating.

SLOTBEPALINGEN
Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring ervan door de Raad van Bestuur van de
AUHL op 28 april 2015. Het geldt voor alle procedures afwijkende toelatingsvoorwaarden
opgestart met het oog op toelating vanaf academiejaar 2015-2016.

