
In je ISP leg je vast welke opleidingsonderdelen (vakken) je dit academiejaar zal volgen. 
De omvang van een opleidingsonderdeel en een opleiding worden uitgedrukt in 
studiepunten. Een verkorte educatieve masteropleiding omvat in het totaal 60 studiepunten 
(= 1 jaar voltijds studeren). Je kunt de opleiding spreiden over meerdere academiejaren.
 
Klaar om je ISP samen te stellen? 
Lees aandachtig deze webpagina en ontdek in dit filmpje hoe je jouw ISP invult.
Let op, het invullen van je ISP is gekoppeld aan deadlines! 
 
Neem je graag een opleidingsonderdeel van een andere campus of een hogeschool in je ISP 
op? Raadpleeg dan:
- Het aanbod van vakdidactieken op alle campussen
- Het aanbod keuze-opleidingsonderdelen op alle campussen 
 
Denk je recht te hebben op een vrijstelling? 
Vrijstellingen vraag je aan via je KU Loket ("Vrijstellingsdossier").  

WEGWIJS AAN 
KU LEUVEN

Het onderwijs aan KU Leuven

Het onderwijs aan KU Leuven wordt georganiseerd door 15 faculteiten. 
Deze faculteiten bieden de verkorte educatieve masteropleidingen aan: 

Hoe?

Start je inschrijvingsproces!
 
- Je inschrijving verloopt volledig online. 
- Schrijf je zo snel mogelijk in, liefst enkele weken voor de start van het academiejaar.  
- Beschik je over een niet-Vlaams diploma? Dan moet je een online aanvraag indienen.
 
Ingeschreven? Om je te verwelkomen en de nodige informatie te bezorgen worden er 
verschillende onthaalactiviteiten georganiseerd.

 Verkorte educatieve master Faculteit(en)

Cultuurwetenschappen

Economie

Letteren 

Economie en Bedrijfswetenschappen

Gedragswetenschappen Psychologische en Pedagogische 
wetenschappen 

Gezondheidswetenschappen Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 
Geneeskunde 
Farmaceutische wetenschappen 

Godsdienst Theologie en Religiewetenschappen 

Lichamelijke opvoeding Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 

Maatschappijwetenschappen Sociale wetenschappen
Wijsbegeerte 
Rechtsgeleerdheid 

Ontwerpwetenschappen Architectuur 

Talen Letteren 

Wetenschappen en technologie Wetenschappen 
Ingenieurswetenschappen 
Bio-ingenieurswetenschappen 
Industriële ingenieurswetenschappen
 

De tien opleidingen worden aangeboden op 9 campussen: 
Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Geel, Gent, Kortrijk en Leuven. 

Schrijf je in

Benieuwd naar hoe het academiejaar is opgebouwd? 
Check de academische kalender en ontdek de blok-, examen- en vakantieperiodes.
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Hoe?

Activeer je studentenaccount!
 
Zodra je inschrijving verwerkt is, activeer je best zo snel mogelijk je studentenaccount. 
Hiermee log je in op het elektronisch leerplatform Toledo en krijg je toegang tot KU Loket 
met jouw studentendossier.

Activeer je studentenaccount 

Wat?

Toledo (Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen) is het online leerplatform van 
KU Leuven. Via dit platform krijg je toegang tot online cursusmateriaal en kun je 
communiceren met docenten en medestudenten.
 
Bekijk deze filmpjes en ontdek wat je allemaal vindt in Toledo, of raadpleeg de 
uitgebreide handleiding.

Toledo? 

Stel jouw individueel studieprogramma (ISP) samen 

KU Loket, jouw studentendossier

Individueel uurrooster 

Zodra er opleidingsonderdelen in je ISP 
zijn opgeslagen, kun je jouw individueel 
uurrooster raadplegen. 
 

Individueel examenrooster

In je Individueel Examenrooster (IER) 
kun je jouw examenmomenten bekijken 
en vastleggen. 
 

Studievoortgangsdossier

In je studievoortgangsdossier vind je, na iedere examenperiode, alle informatie over 
jouw studievoortgang: je examenresultaten, je opleidingspercentage, het aantal 
studiepunten dat je tot hiertoe hebt afgelegd, ...
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15 faculteiten

9 campussen

Academische kalender

Je wilt je inschrijven voor een verkorte educatieve masteropleiding? De 
termen KU Loket, Toledo, ISP en IER zeggen je niet veel (meer)? 
Onderstaand stappenplan ondersteunt je bij je inschrijving en geeft je de nodige 
informatie om vlot van start te gaan met de opleiding.

Je staat er niet alleen voor

Heb je nog vragen? 
Ondersteuning nodig bij het samenstellen van je traject, bij het invullen van je ISP, …? 
Aarzel niet om de studieloopbaanbegeleider te contacteren! 
 
Hulp nodig? 
Studeren is een grote uitdaging, maar je staat er niet alleen voor. De 
studieloopbaanbegeleiders helpen je ook tijdens je studie graag verder. Ontdek ook het 
brede aanbod aan (online) modules over uiteenlopende thema’s. 

Succes met je opleiding! 5

https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijslexicon/onderwijslexicon-o/opleidingsonderdeel-opo
https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijslexicon/onderwijslexicon-s/studiepunt
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/traject/isp
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/traject/hoe-vul-ik-mijn-isp-in
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/examens/ier/ierschema
https://www.kuleuven.be/onderwijs/avl/educatieve-master/campusspecifiek-aanbod-vakdidactieken
https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/studeren-op-maat/uitwisselen-opleidingsonderdelen-lerarenopleiding
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/traject/vrijstelling
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/english/application/instructiesnederlands
https://www.edu-leraar.be/verkorte-educatieve-master/inschrijven/inschrijven-aan-ku-leuven/onthaalmomentkuleuven
https://www.edu-leraar.be/campussen
http://www.edu-leraar.be/edu-in-aalst
http://www.edu-leraar.be/edu-in-antwerpen
https://www.edu-leraar.be/edu-kuleuven-in-brugge-kortrijk-en-gent-1
http://www.edu-leraar.be/edu-in-brussel
http://www.edu-leraar.be/edu-in-diepenbeek
http://www.edu-leraar.be/edu-in-geel
https://www.edu-leraar.be/edu-kuleuven-in-brugge-kortrijk-en-gent-1
https://www.edu-leraar.be/edu-kuleuven-in-brugge-kortrijk-en-gent-1
http://www.edu-leraar.be/edu-in-leuven
https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/kalenders
https://www.kuleuven.be/onderwijs/pasingeschreven/account
https://toledo.kuleuven.be/
https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/traject/roosters
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/examens/ier/index
https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/studievoortgang/studievoortgangsdossier
https://www.edu-leraar.be/afspraak-maken
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieloopbaanbegeleiding

