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1. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Alle informatie over studievoortgangbewaking vind je in artikel 19 van het OER 2021-2022:  
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/van-studiekeuze-tot-diploma/studieloopbaan/oer/ 
 
De herinschrijving van een student in een bacheloropleiding- of masteropleiding of in een schakel- 
of voorbereidingsprogramma wordt geweigerd indien die student in elk van de twee voorafgaande 
academiejaren voor die opleiding of dat programma was ingeschreven en daarin telkens minder dan 
60% van de studiepunten van zijn/haar studieprogramma heeft verworven.  
Een heroverweging van deze beslissing vragen kan enkel in geval van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden. 
 
Met dit formulier teken je intern beroep aan tegen de beslissing van de studievoortgangs- 
commissie om je herinschrijving in je opleiding te weigeren of tegen de bindende voorwaarden die 
zijn opgelegd. 
 
Hoe indienen? 
Aan dit formulier moeten verplicht toegevoegd worden:  

1. Een zo recent mogelijk voortgangsrapport uit SISA  
2. Officiële documenten die de aanvraag ondersteunen, en die de overmacht of 

uitzonderlijke omstandigheden duidelijk staven. 
 
Let op: onvolledige aanvragen kunnen niet worden behandeld!  
Dit formulier moet binnen de 7 kalenderdagen na het bekendmaken van de beslissing tot 
weigering of de bindende maatregel van de inschrijving bezorgd worden aan de 
studietrajectbegeleiders van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Ann Peeraer (voor studenten 
Toegepaste Taalkunde,  Vertalers en Tolken) of Kathlijn Pittomvils (voor studenten Taal- en 
Letterkunde, Wijsbegeerte, Meertalige professionele communicatie en  Geschiedenis). 
 
Bij voorkeur via mail: ann.peeraer@uantwerpen.be of kathlijn.pittomvils@uantwerpen.be  
Voor inlichtingen: 03/265.45.64 of  https://studhelp.uantwerpen.be/lnw/ 
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 Voornaam: 

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: 

Geboortedatum en –plaats: 

Rolnummer:

Straat: Huisnr.: 

Postcode: Gemeente: Telefoon: 

E-mail:

3. OPLEIDING

Ik wens mij opnieuw in te schrijven voor de volgende opleiding (vermeld ook talencombinaties 
indien van toepassing): 

Ik wens een inschrijving met: 

diplomacontract  
examencontract (diploma) 

Huidige stand van het leerkrediet: 

Motivering: 

Bijgevoegde documenten: 

Ik bevestig dat de informatie volledig en correct is. 

Naam en handtekening aanvrager  (digitaal of via scan) datum aanvraag 

Handtekening Studietrajectbegeleider en datum van ontvangst
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