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Postgraduaten Psychotherapie 
Addendum onderwijs- en examenreglement (OER) VIVES SAW 

 
Het algemene OER (zie www.vives.be/onderwijs-en-examenreglement) is van toepassing op de postgraduaten, 
met uitzondering van volgende afwijkingen:  

- Toelatingsvoorwaarden: Voor elk postgraduaat gelden specifieke toegangsvoorwaarden geëxpliciteerd 
op de website. Voor de postgraduaten psychotherapie geldt daarenboven dat ze ook geaccepteerd 
moeten zijn door de partner waarmee we het respectievelijke postgraduaat organiseren. Selectie door 
de partner betekent niet noodzakelijkerwijs dat men toegelaten wordt tot het postgraduaat.   

- Studiegeld: Postgraduaten kennen afwijkende studiegelden die vermeld worden op de website.  Na 
inschrijving is men het inschrijvingsgeld verschuldigd ook als men vroegtijdig uitstapt of de opleiding 
niet aanvat. Ook overmacht geeft geen recht op teruggave studiegeld.  

- Leerkrediet: Bij postgraduaten is geen leerkrediet van toepassing.  
- Examencommissie: Bij postgraduaten kan de examencommissie minder leden bevatten dan bij 

basisopleidingen. Dit verandert niks aan de bevoegdheid van deze examencommissie. 
 
Examenperiodes  
Zie informatie vanuit de partnerinstelling waar jij jouw opleiding bij volgt.  

 
Examenvorm, beoordelingscriteria, examendata en deadlines voor opdrachten 
Zie informatie vanuit de partnerinstelling waar jij jouw opleiding bij volgt.  
Enkel de publicatie van de examenresultaten via KULoket geldt als officiële publicatiedatum (m.a.w. niet de data 
waarop partnerinstellingen eventuele resultaten vrijgeven).  
 
Examenkansen  
Elke cursist heeft recht op twee examenkansen, tenzij anders vermeld door de partnerinstelling waar jij jouw 
opleiding volgt (vb bij AIHP).  
Deelname aan de eerste zittijd is niet verplicht, maar wie niet deelneemt verliest een examenkans.  
Men kan deelnemen aan de tweede zittijd wanneer men niet deelnam aan de eerste zittijd of wanneer men in 
de eerste zittijd niet geslaagd was (dus geen 10/20 behaalde).  
Bij overmacht (ziekte, ongeval) of bij niet-deelname aan het examen, verwittig je op voorhand of zo snel als 
mogelijk de contactpersoon van de partnerinstelling waar jij jouw opleiding volgt.  
 
Ombudsdienst 
Bij klachten is het aangewezen eerst de docent of coördinator van de opleiding aan te spreken. Indien dit niet 
het gewenste resultaat oplevert, kan men zich wenden tot de ombuds van VIVES SAW voor bemiddeling (enkel 
voor studenten ingeschreven in een postgraduaat aan VIVES).  
Mevrouw Eva Cornelis is ombuds voor de postgraduaten psychotherapie. Er kan via e-mail een afspraak gemaakt 
worden: eva.cornelis@vives.be .  
 
Betwistingen 
De student die oordeelt dat een examenbeslissing zijn rechten schaadt, kan intern beroep aantekenen binnen 7 
kalenderdagen na de bekendmaking van de examenresultaten (hierbij geldt de datum van de publicatie van de 
examenresultaten op KULoket). Raadpleeg het onderwijs- en examenreglement (zie www.vives.be/onderwijs-
en-examenreglement) voor de te volgen werkwijze (enkel voor studenten ingeschreven in een postgraduaat aan 
VIVES). 
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