Inschrijven voor een
permanente vorming
FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Beste student,
Je bent toegelaten tot een permanente vormingsopleiding aan de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Proficiat! Om jouw plaats in de
opleiding te verzekeren, dien je je in te schrijven via een aantal stappen.
> Schrijf je je in voor de eerste keer of na onderbreking?
> Schrijf je je opnieuw in vanaf je tweede opeenvolgende jaar aan KU Leuven?

Inschrijving: voor de eerste keer of na onderbreking
Je eerste inschrijving (of na een onderbreking) gebeurt in vier fasen:

1.

ONLINE REGISTRATIE BIJ PPW CONTINUO
Na toelating vul je je persoonlijke en facturatiegegevens en de betalingswijze in via het
registratieformulier. Op basis van deze gegevens ontvang je na inschrijving via e-mail een
factuur voor de betaling van het inschrijvingsgeld (zie stap 3). Met dit formulier ben je enkel
geregistreerd bij PPW Continuo, maar nog niet ingeschreven aan KU Leuven (zie stap 2). Breng
je inschrijving zo spoedig mogelijk in orde om zeker te zijn van je plaats in de opleiding.

2.

ONLINE INSCHRIJVING BIJ KU LEUVEN
Vooraleer je de inschrijving aanvat, is het handig om onderstaande documenten bij de hand te
houden. Je zal deze documenten moeten opladen in de inschrijvingstool.
•
•
•
•

Duidelijke foto voor op je studentenkaart
Identiteitskaart
Diploma hoger onderwijs indien behaald vóór 2000 (in lijn met toelatingsvoorwaarden)
Bevestigingsmail van toelating tot de opleiding door opleidingsverantwoordelijke

Inschrijven voor een postgraduaat met een niet-Vlaams diploma?
Als je je wilt inschrijven voor een postgraduaatopleiding, maar niet over een Vlaams diploma
beschikt, dien je via de KU Leuven Dienst Admissions eerst een aanvraag te doen tot toelating voor
de gewenste opleiding. Meer info kan je vinden op de website.
Dienst Admissions KU Leuven
Meer info voor studenten uit Nederland

a)

Je inschrijving start met de aanmaak van een KU Leuven-account. Surf via
Google Chrome (aangeraden browser) naar https://associatie.kuleuven.be/sr/oli_
reg_50000050_2021.

b)

Vervolgens kies je jouw opleiding. Selecteer deze via faculteit of een trefwoord. Je vindt
er het volledig aanbod postgraduaten of permanente vormingen met getuigschrift.

c)

In een volgende stap laad je je documenten op:
•
•
•

d)

3.

Identiteitskaart (een afdruk van je eID met je kaartlezer). Als je geen kaartlezer
hebt, laad dan een scan op van de voor- en achterkant van je identiteitskaart.
Toelating tot de opleiding
Diploma’s hoger onderwijs behaald in de Vlaamse gemeenschap worden
opgehaald uit de overheidsdatabank en moet je niet opladen. Diploma’s behaald
vóór 2000 moet je wel opladen. Inschrijven voor een postgraduaatopleiding
met een niet-Vlaams diploma verloopt via de Dienst Admissions.

Stuur tenslotte je inschrijving door.

BEVESTIGING EN BETALING
Na inschrijving ontvang je een bevestiging. De Dienst Inschrijvingen verwerkt je gegevens en
stuurt de studentenkaart op naar je correspondentieadres. Je moet niet persoonlijk langsgaan.
De factuur voor het inschrijvingsgeld wordt per e-mail verstuurd nadat je inschrijving in orde
is gebracht. Let op: de afzender van de factuur is ‘no.reply@basware.com’. Check ook
regelmatig je spam-mails, omwille van de afzender komt hij soms daarin terecht. Na ontvangst
sla je de factuur best op, zodat hij niet automatisch uit je mailbox verwijderd wordt.

4.

ACCOUNTACTIVATIE
Na inschrijving ontvang je een e-mail met de activatiecode voor je KU Leuven account. Deze
dien je te activeren om toegang te krijgen tot een reeks persoonlijke toepassingen en diensten,
zoals KU Loket, webmail, Toledo, je studenten- en studievoortgangsdossier...
a)

Ga naar http://account.kuleuven.be/activate.html om je account te activeren.

b)

Vul je intranet userid in. Dit is het gebruikersnummer om in te loggen op alle centrale
toepassingen van KU Leuven. Je kan het terugvinden op de achterkant van je
studentenkaart. Het userid bestaat uit een letter (r, s of m), gevolgd door 7 cijfers (bv.
s1234567). Dit unieke nummer blijft hetzelfde tijdens je hele loopbaan aan de universiteit.

c)

Vul je rijksregisternummer in en de activatiecode die je kreeg via e-mail.

d)

Kies vervolgens een wachtwoord. Een wachtwoord heeft min. 8 en max. 24 karakters,
waarvan minstens 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer.

e)

Klik op ‘versturen’.

Herinschrijving: vanaf je tweede opeenvolgende jaar aan KU Leuven
Indien je vorig academiejaar ook was ingeschreven aan KU Leuven, doorloop je deze drie fasen:

1.

ONLINE REGISTRATIE BIJ PPW CONTINUO
Vul je persoonlijke en facturatiegegevens en de betalingswijze in via het verplichte
registratieformulier. Op basis van deze gegevens ontvang je na herinschrijving via e-mail een
factuur voor de betaling van het inschrijvingsgeld (zie stap 3). Met dit formulier ben je enkel
geregistreerd bij PPW Continuo, maar nog niet heringeschreven aan KU Leuven (zie stap 2).
Breng je herinschrijving zo spoedig mogelijk in orde zodat je geen opleidingsinformatie mist.

2.

ONLINE INSCHRIJVING BIJ KU LEUVEN
Was je vorig academiejaar reeds ingeschreven aan KU Leuven, dan ontvang je per e-mail (op
je studentenmailadres) een uitnodiging om je opnieuw in te schrijven via de webtoepassing
‘herinschrijven’ in je KU Loket.
Indien je nog opleidingsonderdelen aflegt in de tweede zittijd, dan kan je je pas herinschrijven
nadat je resultaten van deze zittijd zijn bekendgemaakt. Volg je meerdere opleidingen aan
KU Leuven, dan moeten deze tegelijkertijd (in één keer) via KU Loket worden ingevoerd.

3.

BEVESTIGING EN BETALING
Na je herinschrijving krijg je alle nodige documenten per post thuis bezorgd. De factuur
voor betaling van het inschrijvingsgeld ontvang je via e-mail op basis van de gegevens die
je invulde in het registratieformulier. Let op: de factuur wordt verstuurd via de afzender ‘no.
reply@basware.com’. Check ook regelmatig je spam-mails. Na ontvangst sla je de factuur
best op, zodat hij niet automatisch uit je spamfolder verwijderd wordt.

Inschrijvingsdeadline
Breng je (her)inschrijving zo spoedig mogelijk na toelating in orde om zeker te zijn van jouw
plaats in de opleiding en in elk geval vóór de start van de opleiding zodat je geen belangrijke
opleidingsinfo mist. Indien je Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof opneemt, begint dit
pas te lopen nadat je bent ingeschreven. Na woensdag 13 oktober 2021 wordt de online toepassing
afgesloten en kun je je niet meer (her)inschrijven. Er worden geen uitzonderingen toegestaan!
Alle info over de inschrijvingsprocedures

Problemen of vragen tijdens je inschrijving?
Dienst Inschrijvingen
Naamsestraat 22 - bus 5401
3000 Leuven
016/32.40.40
reg@kuleuven.be

Contactgegevens
PPW Continuo - Permanente vorming
Van Den Heuvelinstituut (VHI) 00.49
Dekenstraat 2 - bus 3702
3000 Leuven
ppw.permanentevorming@kuleuven.be

www.ppwcontinuo.be
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