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Leuven 



KU Leuven: de instelling  
•  Aantal studenten 

o  KU Leuven : 58.231 
o  KU Leuven @ Leuven : 43.308 

•  http://www.kuleuven.be/prodstudinfo/50000050/dash.html 

•  Internationale studenten 
o  KU Leuven @ Leuven 8.411  

•  Ranking :  81 (QS World University Rankings) 
•  Meerdere campussen (sedert 2014) 



KU Leuven: campussen  



Leuven “campus Leuven” 



Leuven 



Structuur 

academische bachelor 
180 SP 

(initiële) master 
60 SP / 120 stp 

Master na Master (Manama) 
(min. 60 SP) 

doctoraat 
 (min. 2 jaar) 

postgraduaat getuigschrift 
(min. 20 SP) 

Bachelor 
UCL 

Master 
UCL 



Structuur : Master 60 SP  
•  Aan UCL : standaard : master 120 stp 
•  Aan KU Leuven 

o  60 stp :  
•  Humane wetenschappen 

•  Bv. taal- en letterkunde, toegepaste economische 
wetenschappen, geschiedenis, politieke wetenschappen, … 

o  120 stp :  
•  Exacte en biomedische wetenschappen 
•  Enkele humane wetenschappen  

•  Bv psychologie, handelsingenieur, …) 

o  (180 stp : geneeskunde) 



Structuur 
•  Diplomaruimte 

o  Geen vaste indeling in studiejaren 
o  Modeltraject in studiefases van 60 studiepunten 
o  Studievoortgangsregels 

•  Taal 
o  Nederlands 
o  Engels 
o  (Spaans / Frans) 

•  Indeling academiejaar en examens 
o  2 semesters / 3 examenperiodes 



Structuur: 
Indeling academiejaar en examens 



Programma’s  

•  Onderwijsaanbod KU Leuven  
o  https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/ 

•  Doorstroommogelijkheden 
o  Binnen de associatie KU Leuven 

•  http://associatie.kuleuven.be/apps/opleidingen/ 

o  Algemeen in Vlaanderen 
•  www.onderwijskiezer.be  

  

Wat na? www.onderwijskiezer.be  



Programma’s : KU Leuven-site 
•  www.kuleuven.be 
> Studeren 
> Onderwijsinfo voor studenten (onder ‘studenten’) 
> Programmagids (ECTS-fiches, uurroosters) 
> Faculteit 
> Soort programma 
> Programma (algemene info) 
> ‘Kies je programma’ 

o  Vakkenpakket (docent, inhoud, evaluatie,…) 
o  Toelatingsvoorwaarden 
o  Uurrooster  



Toelatingsvoorwaarden 
•  Diplomavereisten 
•  Taalvoorwaarden 

•  Belg maar geen Vlaams diploma?  
o  http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/geenvlaamsdiploma 



Taalvoorwaarden Nederlandstalige 
Programma’s   
•  Taalvoorwaarden Nederlands 

o  Niveau 5 – ILT  
•  http://ilt.kuleuven.be/ 

o  B2 (of C1) van het Europees referentiekader 
•  http://www.itna.be/referentiekader-B2.html 

•  Certificaat Nederlands als Vreemde Taal hoger 
onderwijs 

•  Proficiency Test ILT  
o  Meerdere testmomenten, meerdere lokaties 
o  3de maandag van september en januari 
o  http://ilt.kuleuven.be/itna 



Taalvoorwaarden Nederlandstalige 
Programma’s   
•  Voorbereiding 

o  Taalcursussen tijdens de zomervakantie  
•  Bv. bij Instituut voor Levende Talen in Leuven 

 
o  Toetsvoorbeelden 

•  http://ilt.kuleuven.be/itna 

  
 
 
 



Toetsvoorbeelden  
•  Als de dosis van een medicijn te hoog of te laag is, moet ze door de arts 

worden … 
o  bedacht  
o  omgewisseld  
o  hernomen  
o  bijgesteld  

•  … zijn jarenlange inzet voor bosbehoud, kreeg hij geen erkenning. 
o  Ondanks  
o  Behalve  
o  Mits  
o  Opdat  



Taalvoorwaarden Engelstalige programma’s   
•  Vereist niveau  

o  TOEFL-score van minstens 550 
•  of 213 (computer-based)  
•  of 79/80 (internet based) 
•  of IELTS-score van 6.5-7.5. 

o  Kan verschillen per opleiding 
•  toelatingsvoorwaarden per opleiding in het 

onderwijsaanbod. 
o  Proficiency tests in English 

•  http://www.kuleuven.be/english/admissions/lang/lang-test 



Praktisch 
•  Inschrijven  

•  www.kuleuven.be/application  
•  Bij voorkeur vóór 1 juni ‘19 

•  Inschrijvingsgeld 
•  www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden 
•  938,8 euro  
•  !! verhoogde inschrijvingsgelden 

•  Huisvesting 
•  Voor alle vragen: www.kuleuven.be/huisvesting 
•  Residenties (bezoekdagen in maart-april) 
•  Private markt  www.kotwijs.be (vanaf april 2019) 
•  Brochure “Op Kot” :  
•  https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting/publicaties  



Brochures 
•  Beperkte selectie : vooraan in aula 
•  Digitaal beschikbaar :  

o  https://www.kuleuven.be/brochures/nl 



Verdere informatie 

•  Studietrajectbegeleiders aan faculteiten  
•  www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/

studiebegeleiding/studenten/studietrajectbegeleider.html 
 

•  Dienst Studieadvies 
Naamsestraat 80, 3000 Leuven 
www.kuleuven.be/studieadvies 
contactformulier 

•  Entretiens individuels : cet après-midi 

  



En tot gauw in Leuven! 


