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aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Hoger onderwijs - Duurtijd tot de uitputting van leerkrediet
In Vlaanderen is het systeem van leerkrediet van toepassing. Dat betekent dat een
student bij aanvang van zijn of haar studies 140 studiepunten krijgt en die inzet om
vakken op te nemen. Als hij/zij slaagt, krijgt hij/zij de desbetreffende studiepunten
terug. Als een student geen studiepunten meer overheeft om in te zetten om vakken op
te nemen, kan die niet meer verder studeren en geen nieuw academiejaar meer starten.
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 677 van 30 juni 2022 blijkt dat in het
academiejaar 2020-2021 van 6673 unieke studenten het leerkrediet was uitgeput
(minder of gelijk aan 60 leerkrediet overhouden) terwijl ze nog geen bachelordiploma
behaalden. Bij 1179 unieke studenten was het leerkrediet uitgeput zonder een
masterdiploma te hebben behaald.
Tegen dat de desbetreffende student die boodschap krijgt, is hij/zij echter meestal al
enkele jaren bezig aan een opleiding. De boodschap dat de gekozen studierichting niet
geschikt is voor hem/haar komt dan ook vaak te laat.
1.

Na hoeveel jaar (gemiddeld) blijkt het leerkrediet te zijn uitgeput voor de studenten
die nog geen masterdiploma behaalden maar minder of gelijk aan 60 leerkrediet
overhouden?

2.

Na hoeveel jaar (gemiddeld) blijkt het leerkrediet te zijn uitgeput voor de studenten
die nog geen bachelordiploma behaalden maar minder of gelijk aan 60 leerkrediet
overhouden?

3.

Hoe beoordeelt de minister deze cijfers?

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 826 van 22 september 2022
van BRECHT WARNEZ

1.

In tabel 1 werd er voor de 6.664 studenten zonder bachelordiploma in 2020-2021
berekend na hoeveel jaar hun leerkrediet uitgeput was, zowel in categorieën als
gemiddeld.
Om deze duurtijd te berekenen werd er eerst nagegaan in welk academiejaar ze voor
het eerst een eindsaldo van het leerkrediet hadden van 60 of lager. Het is immers
mogelijk dat studenten een uitgeput leerkrediet hadden in 2020-2021, maar eigenlijk
al verschillende jaren minder dan 60 punten overhielden (en misschien al een
automatische opbouw van het leerkrediet genoten).
Het academiejaar waarin studenten voor de eerste keer een leerkrediet hadden van
60 of lager, werd afgezet ten opzichte van het eerste academiejaar waarin de student
was ingeschreven in het hoger onderwijs sinds de start van het leerkrediet in 20082009.
Wie zich in 2018-2019 voor de eerste keer inschreef en op het einde van 2020-2021
een eindsaldo leerkrediet had van 60 of lager, heeft zijn leerkrediet volgens deze
berekening uitgeput na drie jaar.
Het is mogelijk dat de student het hoger onderwijs voor meerdere jaren verliet tussen
het eerste academiejaar waarin hij ingeschreven was in het hoger onderwijs en het
academiejaar waarin het uitgeput is. De cijfers houden daar geen rekening mee. Indien
de student uit bovenstaand voorbeeld geen inschrijving had in 2019-2020, zal dit toch
beschouwd worden als een uitgeput leerkrediet na drie jaar.
Het aantal studenten in tabel 1 wijkt licht af van het aantal studenten in SV 677 (6.673)
doordat studenten die zowel in de academische als professionele bachelor een
inschrijving hadden in voorliggend antwoord maar één keer geteld worden.

2.

Tabel 2 hanteert dezelfde berekeningswijze voor de studenten zonder masterdiploma.

3.

Bij de studenten met uitgeput leerkrediet zonder bachelordiploma in 2020-2021 stellen
we vast dat in totaal 41% al na 2 jaar dit leerkredietsaldo overhield. Na 3 jaar loopt
dit op tot bijna 60%. Een kleine minderheid van deze studenten (<1%) bleek al een
masterdiploma behaald te hebben en daardoor een aftrek van 140 gehad te hebben.
Gemiddeld gezien was binnen deze cohorte studenten het leerkrediet uitgeput na 3,7
jaar. Bij de studenten met een eindsaldo van 0 of lager was het leerkrediet sneller
uitgeput (gemiddeld 3,3) dan bij de studenten met een leerkrediet van 1 t.e.m. 60
(gemiddeld 3,8 jaar)
Bij de studenten met uitgeput leerkrediet en zonder masterdiploma in 2020-2021 put
de overgrote meerderheid dit uit na 5 jaar (15%), 6 jaar (24%) of na 7 jaar of meer
(42%). Gemiddeld gezien was binnen deze cohorte studenten het leerkrediet uitgeput
na 6,1 jaar. Bij de studenten met een eindsaldo van 0 of lager was het leerkrediet
sneller uitgeput (gemiddeld 5,4) dan bij de studenten met een leerkrediet van 1 t.e.m.
60 ( gemiddeld 6,3 jaar)
Deze cijfers tonen de noodzaak aan van het nieuwe beleid rond
studievoortgangsbewaking dat op mijn initiatief voor het zomerreces finaal werd
goedgekeurd door het parlement en in 2023-2024 in werking treedt. Ik wil daarmee

voorkomen dat studenten indien nodig sneller kunnen heroriënteren i.p.v. na x-aantal
(verloren) jaren teleurgesteld het hoger onderwijs te verlaten zonder diploma.
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