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Veel gestelde vragen over
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
via (hoger) Afstandsonderwijs (HAO)
Afstandsonderwijs aan Odisee, hoe zit dat in elkaar?

Conceptualisering, structuur en organisatie
Wat betekent ‘afstandsonderwijs’?
Leraar secundair onderwijs worden in afstandsonderwijs aan Odisee betekent begeleid zelfstandig
leren. ‘Begeleid’ slaat op de persoonlijke ondersteuning die je krijgt vanuit de opleiding door een
combinatie van beperkt contactonderwijs, in de vorm van monitoraten, en digitale ondersteuning
aan de hand van specifieke tools op het leerplatform Toledo. Het deeltje ‘zelfstandig’ laat je toe te
studeren vanop een andere plaats, maar ook op een ander tijdstip of aan een ander tempo. Hierdoor
kun je studeren combineren met werk en gezin.

Hoe vaak heb ik contact met docenten en medestudenten?
Per opgenomen opleidingsonderdeel (vak) worden twee à drie monitoraten ingericht. Die vinden
plaats op maandag- of dinsdagavond, afhankelijk van de onderwijsvakken die je volgt. Een
monitoraat duurt twee uur en kan beginnen om 18u of om 20u. Alle data van de monitoraten
worden eind september vrijgegeven. Mail de trajectbegeleider (stijn.buysschaert@odisee.be) om de
voorlopige planning te krijgen. Onder begeleiding van je docent oefen je vaardigheden in en maak je
oefeningen. Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten. Voor elk theoretisch
opleidingsonderdeel heb je maximaal drie monitoraten.

Is de opleiding haalbaar in combinatie met werk en gezin?
Steeds meer mensen kiezen voor een combinatie van (voltijds) werken met een opleiding terwijl ze
ook nog zorg dragen voor een gezin. Binnen Odisee gaan we samen met jou op zoek naar een
aangepast traject en gieten we dat in de vorm van een individueel studieprogramma (ISP). Zo heb je
de nodige ruimte om naast studeren, je job te blijven uitoefenen en tijd vrij te maken voor je gezin.
Je kunt als werkstudent genieten van enkele faciliteiten zoals Vlaamse opleidingsverlof en
opleidingscheques. Meer info vind je op de website van STUVO+: http://stuvoplus.be/sint-niklaas/

Wat met schriftelijk studiemateriaal?
Eens je ingeschreven bent in de opleiding, krijg je een Odisee-account. Met dit account krijg je
toegang tot de webshop van Standaard Boekhandel (https://odisee.standaardstudentshop.be) waar
je boeken en cursussen online kunt bestellen en betalen. Betaalde cursussen en boeken worden
thuis geleverd (transportkosten ca € 7,00).
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Kan ik mijn stageschool zelf kiezen?
Als afstandsstudent kies je zelf je stageschool. Het onderwijsnet speelt geen rol. Met uitzondering
van je eerste stage kun je stage doen in je eigen school, zelf binnen je eigen lesopdracht.

Wat is een onderwijs- en examenreglement?
Het Onderwijs- en Examenreglement is van toepassing op de studenten en de opleidingen, de
onderwijs- en examenactiviteiten en de dienstverlening van Odisee. Het is ondergeschikt aan de
decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepaling. Alle vragen
betreffende dit reglement kunnen gesteld worden aan de trajectbegeleiders van de opleiding:
Onderwijs- en examenreglement.

Waar en wanneer leg ik examens af?
Je legt enkel examens af van je onderwijsvak(ken). Voor de gemeenschappelijke vakken zoals
Didactiek of Communicatie en agogiek maak je opdrachten, leg je een portfolio aan of doe je een
presentatie tijdens het monitoraat. De examens van je onderwijsvakken leg je overdag tijdens de
weekdagen af. Elke examenweek kun je één schriftelijk examen verplaatsen naar de
zaterdagvoormiddag aansluitend op die week. Mondelinge examens kunnen in overleg met de
docent na 17 uur afgelegd worden. De examenregeling van de drie zittijden (januari, juni en
augustus) ligt vast bij de start van het academiejaar. Dit maakt het mogelijk een regeling te treffen
met je werkgever. Voor sommige vakken is het mogelijk het examen op afstand te maken. Via een
online omgeving kun je dan van thuis uit examens maken.

Behaal ik via afstandsonderwijs een volwaardig bachelordiploma?
Als afstandsstudent behaal je identiek hetzelfde diploma als een dagstudent. Je volgt immers
dezelfde opleiding, niet volgens een standaard traject, maar volgens een flexibel traject. Aangezien
deze opleiding geaccrediteerd werd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voldoet ze
aan de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen zoals zijn vastgelegd in het accreditatie- of
beoordelingskader.

Faciliteiten
Ik heb een functiebeperking, op welke faciliteiten kan ik een beroep doen?
Studeren met een functiebeperking kan extra uitdagingen met zich meebrengen. Samen met jou
bekijken we waar je moeilijkheden ervaart, of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut
functiebeperking en wat de mogelijke redelijke aanpassingen zijn. Studenten met een bijzonder
statuut functiebeperking hebben recht op aanpassingen op maat in de vorm van onderwijs- en/of
examenfaciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding
verleend. Voor meer info: Studeren met een functiebeperking aan Odisee

Kan ik parkeren in de buurt van de campus?
Onze campus in Sint-Niklaas beschikt over een parking vlak voor het hoofdgebouw (Hospitaalstraat
23). Op maandag- en dinsdagavond kunnen afstandsstudenten vanaf 17.30 uur vrij de parking
oprijden. Hier vind je extra parkeermogelijkheden.
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Is er een plek waar ik rustig even kan zitten om te lezen/studeren/ontspannen?
Nog even wachten voor het monitoraat start? Geen probleem, studeer even in de bibliotheek of
ontspan wat in studentenrestaurant Himmorant. Je kunt hier iets eten en drinken. In de gangen
staan ook studiebanken.

Waar en hoe kan ik kopiëren/printen?
Om te printen en te kopiëren kun je terecht in de bibliotheek. Bij de start van het academiejaar krijg
je een startbudget van €3,5. Je kunt dit saldo bijladen via kopieerkaarten die je aan het onthaal van
de campus kunt kopen voor €5 (te betalen via bankcontact).

Inschrijvingsprocedure
Stap 1: AANMELDEN
Zijn er specifieke infodagen voor HAO?
Ja hoor, kom gerust langs op één van onze infodagen. Meer info: infomomenten afstandsonderwijs

Wie contacteer ik voor meer informatie over deze opleiding?
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij het opleidingshoofd/trajectbegeleider
stijn.buysschaert@odisee.be. Stuur gerust een mailtje met specifieke vragen over deze opleiding.

Stap 2: INDIVIDUEEL STUDIEPROGRAMMA OPSTELLEN
Wat bevat mijn individueel studieprogramma?
Het individueel studieprogramma (ISP) biedt een overzicht van het aantal behaalde studiepunten
(credits), de te volgen opleidingsonderdelen (OPO’s) met bijhorend het aantal opgenomen
studiepunten (ISP). Samen met de trajectbegeleider kun je een ISP samenstellen.

Hoeveel studiepunten neem ik op tijdens één academiejaar?
Het kiezen van het aantal studiepunten dat je zal opnemen is een belangrijk element bij het opstellen
van je ISP. 1 studiepunt (SP) wordt geschat op een studielast van ongeveer 25 uur. Dit omvat
studeren, opdrachten maken, mail/studieplatform checken … Een dagstudent binnen een regulier
traject neemt per academiejaar 60 studiepunten op. Studenten die een opleiding via
afstandsonderwijs volgen en combineren met werk/gezin, raden we aan een minder zwaar pakket op
te nemen om de opleiding zo haalbaar mogelijk te maken. Zo neem je per semester best ongeveer 15
studiepunten op als je voltijds blijft werken. Uiteraard kan dit aantal variëren naargelang je gezins- en
werksituatie. We zoeken samen naar een traject dat perfect bij jou past, maar het tempo bepaal je
zelf.

Kan ik tijdens het academiejaar bijkomende studiepunten opnemen?
De opleiding is opgebouwd uit drie fasen. Elke fasen wordt opgesplitst in twee semesters met telkens
enkele specifieke opleidingsonderdelen. Bij aanvang van het academiejaar kies je zelf welke
opleidingsonderdelen je zal opnemen. Jaarvakken kun je enkel bij de start opnemen, maar
semestervakken kun je telkens bij aanvang van het semester aan- of uitvinken. Op die manier kun je
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het aantal studiepunten verhogen of verlagen. Neem hiervoor contact op met je trajectbegeleider
om te zien wat mogelijk is.

Kan ik vrijstellingen aanvragen? Hoe gebeurt dat?
Heb je al een diploma hoger onderwijs en/of een lerarendiploma? Dan kom je in aanmerking voor
een verkort traject. Neem een kijkje op onze website voor een overzicht van de verschillende
verkorte trajecten. Ben je van plan een onderwijsvak te volgen dat aansluit bij het vakdomein van je
bachelor of master? Neem contact op met je trajectbegeleider om te bekijken welke extra
vrijstellingen nog mogelijk zijn.

Stap 3: INSCHRIJVEN
Wat als ik geen diploma secundair onderwijs heb en toch wil starten met een opleiding op
afstand?
Zonder diploma secundair onderwijs kun je inschrijven voor een bacheloropleiding met een
diplomacontract als je slaagt voor een toelatingsassessment. Neem een kijkje op onze website voor
de specifieke voorwaarden of contacteer de trajectbegeleider.

Wat als ik onvoldoende leerkrediet heb?
Een student wordt niet toegelaten tot inschrijving onder welk contracttype ook, als zijn leerkrediet
lager dan of gelijk aan nul is.

Is de instaptoets verplicht?
Wie de lerarenopleiding aan de hogeschool wenst te starten, moet de instaptoets lerarenopleiding
afleggen. Ook studenten die al een lerarendiploma hebben, leggen de instaptoets af. De instaptoets
is niet bindend, enkel adviserend.

Hoe duur is deze opleiding?
De studiekost bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Meer info omtrent het studiegeld vind je
hier.

Kan ik de opleiding via VDAB volgen?
Ja, je kunt onze opleiding volgen via VDAB onder de vorm van een Onderwijskwalificerend
opleidingstraject (OKOT). Meer info over de voorwaarden vind je op de website van STUVO+ en
VDAB . Welke onderwijsvakken kun je volgen?
Nederlands in combinatie met
aardrijkskunde/biologie/chemie/economie/Engels/informatica/techniek/katholieke godsdienst
Frans in combinatie met aardrijkskunde/biologie/chemie/economie/Engels/fysica/informatica/PAV
(project algemene vakken)/techniek
wiskunde in combinatie met
aardrijkskunde/biologie/chemie/economie/Engels/fysica/informatica/techniek/katholieke godsdienst
Meer info over het OKOT-traject kun je bekomen bij de VDAB-bemiddelaar: Eva Amelinckx,
eva.amelinckx@vdab.be
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Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof?
Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief
verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of
later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het
betaald educatief verlof (BEV). Meer info vind je hier.

Waar en wanneer kan ik inschrijven?
Inschrijven kan zowel bij de start van het academiejaar eind september alsook bij de start van het
tweede semester begin februari. Surf naar onze website voor meer info over de
inschrijvingsprocedure.

Jargon afstandsonderwijs
ECTS-fiche
ECTS staat voor European Credit Transfer System. Een ECTS-fiche bevat informatie over een
opleidingsonderdeel. Alle ECTS-fiches samen vormen de programmagids van je opleiding. Zie
onderwijsaanbod.

Examenfaciliteiten
Iedere student verschilt. Soms kan het dat een specifieke situatie je studie bemoeilijkt. Om je te
helpen succesvol je studie te doorlopen worden soms faciliteiten toegekend (bv. .ondersteunende
software bij het afleggen van examens of extra examentijd). Meer info vind je hier.

ISP
ISP staat voor individueel studieprogramma. Met je ISP leg je vast welke opleidingsonderdelen op je
studieprogramma staan tijdens een academiejaar.

KU Loket
KU Loket is de centrale plaats voor het activeren van je individueel studieprogramma (ISP).

Leerkrediet
Het leerkrediet is een rugzak van 140 punten die je ontvangt wanneer je voor het eerst inschrijft in
het hoger onderwijs. Wanneer je je inschrijft verdwijnen er punten uit die rugzak. Indien je op het
einde van het jaar credits behaalt, krijg je die punten terug. Als je een credit niet behaalt, ben je die
punten kwijt. Wanneer jouw rugzak leeg is, loop je het risico dubbel studiegeld te moeten betalen of
zelfs niet meer te mogen inschrijven.

Monitoraat
Voor alle opleidingsonderdelen worden monitoraten ingericht. Die vinden plaats op maandag- of
dinsdagavond afhankelijk van het onderwijsvak. Een monitoraat duurt 2 uur en kan beginnen om 18
uur of om 20 uur. Onder begeleiding van je docent oefen je vaardigheden in of maak je oefeningen.
Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten.

Opleidingsonderdeel
Een opleidingsonderdeel (OPO) is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer en
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examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis,
inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel (= vaak genoemd als ‘een vak’) omvat
ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer.

Stuvo+
Stuvo+ staat voor studentenvoorzieningen. Je kunt er onder meer terecht met je vragen over allerlei
financiële vraagstukken, studietoelage, studiebegeleiding, psychologische begeleiding … Zie STUVO+

Studie-efficiëntie
Studie-efficiëntie is de verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal feitelijk opgenomen
studiepunten in een academiejaar, uitgedrukt als een percentage.

Studiewijzer
Bij elk opleidingsonderdeel hoort een studiewijzer, die je kunt raadplegen op Toledo. In de
studiewijzer vind je meer informatie over de inhoud, doelstellingen en evaluatiewijze van een
opleidingsonderdeel.

Tolerantie
Behaal je een 8 of een 9 voor een opleidingsonderdeel (op 20), dan heb je de credits voor dat
opleidingsonderdeel niet verworven. Dit onvoldoende resultaat kan wel worden getolereerd. Dat wil
zeggen dat je – onder bepaalde voorwaarden – niet wordt verplicht om dat opleidingsonderdeel te
hernemen. Je behaalt in dat geval geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel, maar je kunt wel
het diploma behalen.

Toledo
Toledo is het intranet voor alle studenten van Odisee. Je vindt er een overzicht van alle
opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven. Je kunt er het lesmateriaal en de opdrachten
vinden.

Odisee-account
Je Odisee-account is de code die je nodig hebt om in te loggen op de verschillende online
omgevingen die gebruikt worden in de opleiding.

Vrijstellingen
Je kunt vrijstellingen aanvragen op basis van een EVK (eerder verworven kwalificatie) en op basis van
een EVC (eerder verworven competentie). Aangezien elke student een andere voorgeschiedenis
heeft, wordt dossier per dossier bekeken voor welke vrijstellingen je in aanmerking komt en wordt er
een individueel studieprogramma opgesteld.

