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Inschrijven cursussen

 KOSTEN:

• 65,11 euro/studiepunt (5 EC: €325, 10 EC: €650)
Inbegrepen:
12 maand inschrijvingstermijn 
Cursusmateriaal
3 tentamenkansen

 INSCHRIJVINGEN:

• SC GENT

• Online: eerst aanmelden voor de richting

• http://www.ou.nl/studieaanbod of via www.ou.nl/mijnou

•  afwijkend verzendadres/facturatieadres?
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Inschrijven cursussen

• Vaste cursussen: intensiever (online) begeleid, 
vastgestelde periode (kwartiel)

• Variabele cursussen: kunnen altijd gestart worden

Kwartiel Tentamenweek Tentamenweken CBI vast

1 1 sep t/m 8 nov 2019 12, 13, 14 en 18 
november 2019

Week 9 – 12 van het kwartiel
(yOUlearn)

2 18 nov 2019 t/m 31 
januari 2020

3, 4,5 en 6 feb 2020

3 10 feb t/m 17 april 2020 20, 21, 22 en 23 apr 2019
4 27 april  t/m 3 juli 2020 6, 7, 8 en 9 juli 2020

24 t/m 26 aug 2020



Inschrijven cursussen

 OPGELET:

INGANGSEISEN

o PROPEDEUSE EN POSTPROPEDEUSE: 

VOOR SOMMIGE VAKKEN ZIJN ER INGANGSEISEN

(ANDERE VAKKEN AFGEWERKT OF VRIJGESTELD) 

o MASTER  BACHELOR OF SCHAKELPROGRAMMA MOET AFGEWERKT

ZIJN

 LEVERINGSTERMIJN

VASTE CURSUSSEN: HANDBOEK ONMIDDELLIJK, ELEKTRONISCH WERKBOEK

OP STARTDATUM KWARTIEL

VARIABELE CURSUSSEN: TWEE WEKEN NA INSCHRIJVING
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Inschrijven cursussen

LEVENLANGLERENKREDIET

(>55 JAAR OUD, KCOU, >21 SOMS OOK, EERST LLLK)

• STUDIELENING, DE HOOGTE VAN DE RENTE VARIEERT

• AANVRAGEN EN LATER FACTUUR DOORSTUREN

• TERUGBETALING AFHANKELIJK VAN INKOMEN

• VLAAMSE STUDENT MOET BSN (BURGER SERVICE

NUMMER) AANVRAGEN TER PLAATSE IN EEN RNI 
(REGISTRATIE NIET-INGEZETENE)-GEMEENTE (OP

AFSPRAAK!!!)

6



Studentenkaart UGent

• Voordelen 
http://www.ugent.be/openuniversiteit/nl/studentenvoorzieningen/faciliteiten:  
- Gentse Universitaire SportBond (GUSB)
- bibliotheek
- UGent-account en digitale bibliotheek (via VPN)

• Alle praktische informatie om een VPN-verbinding te installeren is terug 
te vinden via volgende link: http://helpdesk.ugent.be/vpn/.
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Tentameninformatie

 3 tentamenkansen per cursus binnen de 12 maanden

Niet geslaagd binnen die termijn: opnieuw inschrijven (zelfde cursusmateriaal: 
53,95/EC)

 SOORTEN TENTAMENS (INFO OP YOULEARN):

• CBI-tentamen: computergebaseerd individueel tentamen (3x/week)
2 weken op voorhand aanmelden

• Reguliere schriftelijke tentamens (vaste data – van 19 tot 22u.)
5 weken op voorhand aanmelden

• CBG: computergebaseerd groepstentamen (vaste data)
5 weken op voorhand aanmelden

• Bijzondere verplichting – al dan niet tijdens vaste periodes

• Mondelinge tentamens (skype)

Mogelijk tot 12 maand na start inschrijving (let op tentamendata!). 
ALTIJD aanmelden. Best op einde van kwartiel, niet verplicht. 
Voor reguliere tentamens week 11, voor CBI week 9 t/m 12 van het kwartiel. 
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Tentameninformatie

AANMELDING:
 DIGITAAL: WWW.OU.NL/MIJNOU

 OPROEPBRIEF PAAR DAGEN VOOR TENTAMEN (MET
TAFELNUMMER BIJ REGULIERE TENTAMENS). 

 GESLAAGD VANAF 6/10 (RESULTAAT ALTIJD OP 10!)
 WANNEER JE AANGEMELD STAAT, MAAR NIET KOMT NAAR HET

TENTAMEN, GRAAG HET STUDIECENTRUM VERWITTIGEN!

DAG VAN HET TENTAMEN

• Regulier tentamen: tafelnummer zoeken. Mapjes niet verleggen!

• Cbi-tentamen: aan één van de opgestarte computers. 
Studentnummer invoeren, medewerker OU voert het paswoord in.

• ID-kaart klaar leggen 

• Sommige tentamens zijn geheim (cbi altijd). 
Dan laat je ALLES op het studiecentrum: tentamen én kladpapier.  
(regulier: soms antwoorden mc mee)
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Na het regulier tentamen

• Je tentamen gaan afgeven. Wachten tot de 
medewerker alles gecontroleerd heeft. 

• Voor de meeste vakken kan je één of twee dagen 
na het tentamen het antwoordmodel terugvinden 
op de cursussite op yOUlearn

• Voor de officiële uitslag en het certificaat moet je 
zes weken wachten
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Compensatorische regeling

Studenten die een propedeuse- of 
bachelorgetuigschrift aanvragen kunnen gebruik 
maken van een compensatorische regeling. 

In de totale bacheloropleiding is twee x het cijfer 5 
toegestaan: één in de propedeuse en één in de post-
propedeuse (niet ALLE vakken komen daarvoor in 
aanmerking). 

Deze regeling kan niet binnen een 
schakelprogramma of premaster. 
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• Zie http://www.ou.nl/tentamen - tentamenhulpmiddelen
• Woordenboek

– ALTIJD
– TENZIJ uitdrukkelijk anders vermeld (vb academisch schrijven)
– ‘schoon’ NDL woordenboek (GEEN vakwoordenboek!)
– Hier beschikbaar
– Op eigen risico (definitie uit de cursus heeft voorrang)

• Andere hulpmiddelen
– Moet UITDRUKKELIJK VERMELD staan bij de cursusbeschrijving
– zakrekenmachine (niet programmeerbaar), wettenbundel, …

• Open boek
– Moet UITDRUKKELIJK VERMELD staan bij de cursusbeschrijving
– ALLES: cursus, eigen aantekeningen, andere teksten, …
– SCHOON: enkel het cursusmateriaal zonder nota’s 

(onderlijnen of tabjes plaatsen mag)
– NIET: elektronische hulpmiddelen

Hulpmiddelen bij het tentamen



Inhoud opleidingen

 Cursus
Een vak dat bestaat uit 5 of 10 studiepunten. 

 Bachelor
bestaat uit propedeuse (60 EC) en 
postpropedeuse (120 EC): totaal 180 EC

 Master
60 EC
master computer science 120 EC
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Bachelor

• Gestructureerd opleidingsplan per student: 
jaarrooster opstellen 30 EC studielast per 
jaar (kan aangepast worden). 20 uur/week 
studeren. Studieplan via studiepad. 

• Mix van cursussen met een vast 
instroommoment en cursussen met een 
variabel instroommoment. 

• Let zeker ook op manier/data tentamen 
voor je planning. 
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Inhoud opleidingen

• Verplichte vakken
Op te nemen vakken voor je opleiding

• Gebonden keuze
Je mag kiezen, maar binnen een specifiek blok aan cursussen

• Vrije ruimte
Aantal studiepunten vrij te kiezen binnen ALLE opleidingen 
aan de Open Universiteit (varieert van 20 tot 30 studiepunten)
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Open bachelor

 Bredere bacheloropleiding, combinatie van studierichtingen 
die u nog wil volgen of inbrengen van een richting die u al 
gevolgd heeft

 verschillende onderdelen:

• facultair deel (2/3 van het pakket)

• verbredingspakket en vrije ruimte (1/3 van het pakket)

 Toelating altijd aanvragen: 161 euro

 doorstromen naar master: bijkomende eisen mogelijk

 www.ou.nl, klikken op bacheloropleidingen
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Masteropleidingen

Uw wo-master in twee jaar. De Open Universiteit maakt dit 
mogelijk. 
• Bachelor/schakel volledig afgewerkt
• persoonlijke begeleiding
• een structuur die houvast biedt.  

Het studietempo kan aangepast worden. 
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Gelijkwaardigheid

• Je behaalt een Nederlands diploma
• Niveaugelijkwaardigheid: een Nederlands diploma 

wordt door het ministerie van onderwijs automatisch 
erkend op universitair masterniveau  geen aanvraag 
nodig

• Specifieke gelijkwaardigheid is soms nodig voor werk 
bij de overheid. Aanvragen via het NARIC (betalend). 
Voorwaarde kan zijn dat je:
- ontbrekende studiepunten moet aanvullen (als de 

Belgische corresponderende master een groter aantal 
studiepunten heeft). 

- moet aantonen dat je minstens 1 jaar werkervaring
hebt in het studiegebied
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Gelijkwaardigheid

• Master NEDERLANDS recht 
• Master psychologie (60 – 120 studiepunten)

 O.a. om zich te vestigen als zelfstandig 
psycholoog (zie 
www.psychologencommissie.be)

 Indien de werkgever daarnaar vraagt 
(overheid)
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Vrijstellingen

Varieert door diverse factoren:

• Afgewerkt/niet afgewerkt diploma
(minimum aantal credits) 

• Wanneer behaald

• Inhoudelijk verwant of niet

• Universiteit/hogeschool
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Vrijstellingen

 FORMULIER VRIJSTELLINGSVERZOEK:

• SC GENT

• http://www.ugent.be/openuniversiteit/nl/formulieren

 BEWIJSSTUKKEN:

• 1. Diploma  VERPLICHT!!!

• 2. Puntenlijsten

• 3. en/of een overzicht van alle gevolgde vakken:
cursusomschrijving + aantal studiepunten 
of indicatie studielast 
(doorgaans terug te vinden in de studiegids 
van de gevolgde opleiding)

• 4. Kopie id-kaart (recto-verso)
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Vrijstellingen

 SC GENT  WAARMERKEN BEWIJSSTUKKEN

 KOSTEN: 

• INDIVIDUEEL BEPAALD  161 EURO

• WACHTEN?

• SCHAKEL OF PREMASTER KOSTELOOS

 VERWERKING VERZOEK: +/- 3 MAAND
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Begeleiding

BEGELEIDE ZELFSTUDIE
 SC GENT – praktische informatie op afspraak. Fbpagina volgen!

• openuniversiteit@ugent.be of 09 331 00 66

• martina.martens@ugent.be of 09 331 00 52 

• sophie.decoene@ugent.be of 09 331 00 66 

 OUNL (Service & informatie):
• 0031 45 576 2888 of info@ou.nl
• yOUlearn
• www.ou.nl en www.ou.nl/vragen

 BEGELEIDERS OUNL  DOCENTEN/EXAMINATOR (yOUlearn)

 MEDESTUDENTEN
• Discussiegroepen (yOUlearn)
• Bijeenkomsten
• Groepen op facebook per faculteit
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Begeleiding

MIJN OU

 WWW.OU.NL/MIJNOU.

- inschrijven 

- aanmelden tentamen

- adreswijziging 

- informatie over je eigen studiepad (vrijstellingen, 
cursussen waarvoor je geslaagd bent, ingeschreven 
staat, nog af te leggen parcours …)

- studiecoach met handige tips en workshops

- yOUlearn zowel voor contact begeleider als eventuele 
bijeenkomsten checken, tentamendata…. 
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VRAGEN?VRAGEN?
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Tips multiple-choice tentamens
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Doelgericht studeren

• Tijdsplanning opmaken

• Bestuderen

• Toetsen

• Bijsturen

• Tips op studiecoach!
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Tentamendag

• Maak de dag voor het tentamen nogmaals een 
oefententamen om je (opnieuw) vertrouwd te 
maken met de manier van vragen

• Ga niet door met leren tot het laatste moment, 
maar ontspan liever. 

• Kom op tijd, zeker een kwartier op voorhand. 
Hou ook rekening met mogelijke files, vermijd 
stress!

• Je hebt drie uur de tijd, word niet nerveus als 
mensen al na een half uur vertrekken. 
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Voorblad tentamen

• Welke cursus + versie

• Geheim tentamen?

• Cesuur

• Hoeveel vragen

• Naam en handtekening

• Ingeleverd tentamenwerk (exclusief dit 
voorblad):
gesloten vragen … blz
open vragen … blz
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Open vragen
• Niet veel vragen: lees alles eerst door (korte 

aantekeningen over wat je te binnen schiet).

• Werk van makkelijk naar moeilijk (ZEKER als je voor 
alle vragen evenveel punten krijgt). Neem dan wel 
telkens een nieuw blad, anders wordt het verwarrend 
voor de examinator. 

• Maak een werkplan/tijdschema.

• Beantwoord alle vragen beknopt, schematisch en 
overzichtelijk, onderlijn kernwoorden. 

• Gebruik geen afkortingen die niet algemeen bekend 
zijn.

• Schrijf de antwoorden direct in het ‘net’
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Open boek tentamen

• Vergt evenveel voorbereiding.

• Nadruk op begripsvragen, veel minder op feitenkennis.

• Neem niet teveel materiaal mee (zoals extra studie- en 
handboeken). Alleen de mening in het materiaal van Open 
Universiteit telt voor het tentamen. Zelfde bemerking voor 
het gebruik van een woordenboek. 

• Bestudeer vooraf zowel de inhoud als de index. Zorg dat je 
goed weet waar je moet zoeken. 

• Het letterlijk antwoord zal je zelden terug vinden. 

• Hou de tijd in de gaten!!!

• Oefen vooraf op verschillende manieren van opzoeken. 

• Let op het verschil tussen ‘schoon’ materiaal en volledig open 
boek. 
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Mondeling tentamen

• Informeer je over hoe het tentamen verloopt.

• Laat zien/horen wat je weet.

• Bespreek een argumentatie volledig, sla geen stappen 
over.

• Luister zeer goed naar de vragen, herhaal het eventueel 
in eigen woorden.

• Je kan niet ALLES weten, het gaat erom dat je ‘genoeg’ 
moet weten. 

• Oefen in het direct formuleren van antwoorden. 
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(kleine) pauze
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Multiple choice tentamen
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Studenten hebben 3 tentamenkansen per cursus 
binnen de inschrijvingstermijn van 12 maanden. Na 
het verstrijken van de inschrijvingstermijn, of na het 

verbruiken van de 3 tentamenkansen, kan men:

a. Individuele tentamenkansen bijkopen

b. De cursus éénmalig (kosteloos) met 12 
maanden verlengen

c. De cursus opnieuw aanschaffen

d. a, b & c zijn correct
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Voorbeeld tentamenvraag ‘alle 
bovenstaande opties zijn 

correct’
• Als je van twee alternatieven weet dat ze 

juist zijn, kan je afleiden dat alternatief d 
correct is

• Als je weet dat één mogelijkheid niet juist 
is, kan je direct twee opties schrappen 
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De tentamens aan Open Universiteit bestaan 
uitsluitend uit MC-vragen. Deze uitspraak 

is…

• A. juist

• B. onjuist
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Voorbeeld tentamenvraag juist/fout 

• Testwiseness: volgende woorden maken 
een item over het algemeen onjuist omdat ze 
te absoluut geformuleerd zijn: altijd-alle-
elke-nooit-geen-enkel-onmogelijk-
noodzakelijk, … 

• ‘ken ik één uitzondering?’

38



Je kunt je het best op een mc-
tentamen voorbereiden door:

• A. veel uit je hoofd te leren

• B. veel met voorbeeldtentamens te 
oefenen

• C. veel of grote samenvattingen te maken

• D. veel van buiten te leren
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Kies het meest correcte 
antwoord

Testwiseness: Wanneer er twee 
of meer 
antwoordmogelijkheden op 
mekaar lijken, kies die dan 
niet!



Voorbereiding mc-tentamen:

• A. veel uit je hoofd te leren
- je kan nooit ALLES vanbuiten leren
- eenzijdig, het begripsmatig leren ontbreekt

• B. veel met voorbeeldtentamens te oefenen
- goede voorbereiding op het echte tentamen
- in de cursus en op yOUlearn

• C. veel of grote samenvattingen te maken
- Bij mc wordt heel vaak in detail gegaan en net dat verlies je bij 

samenvattingen
- meer geschikt voor open vragen
- oppassen met samenvattingen van anderen: zij vermelden niet wat zij 

al weten, maar dat is niet altijd hetzelfde voor jou!

• D. veel van buiten te leren

• A,C en D zijn ook belangrijk maar B is de beste voorbereiding: checken 
of je alles genoeg in detail bestudeerd hebt!
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Welke tentamenstrategie is het best?

• A. vanaf het begin alle vragen na elkaar 
beantwoorden

• B. geen vaste volgorde: invullen wat je 
weet

• C. in verschillende rondes werken: eerst 
het hele tentamen bekijken, dan de 
makkelijke vragen beantwoorden, daarna 
de moeilijke
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• Testwiseness: Het correct antwoord is 
vaak het meest specifieke, meest 
genuanceerde of het meest volledige en 
daardoor het langst (vooral bij definities) 
en laat geen ruimte voor ambiguïteit. 



MC-tentamenstrategie

• De meeste mensen werken volgens a (alles na mekaar)
GEVAAR:
- geen overzicht over wat je allemaal te wachten staat (paniek!)
- gevaar dat je teveel tijd besteedt/verliest aan ‘moeilijke’ vragen

• In rondes werken!
- eerst de vragen invullen die je zeker weet (‘gemakkelijke’ vragen) 
let op: altijd zeer goed lezen!!!

- daarna ‘moeilijke’ vragen
- pas in de derde ronde de ‘zeer moeilijke vragen’
Zo weet je wat je te wachten staat en wordt de tijd het meest 
efficiënt benut. 

• Bij twijfel: blijf bij je eerste antwoord. Om te vermijden dat je aan 
alles gaat twijfelen: gebruik de vlagjes bij CBI!
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Moeilijke vraag?

• Vragen worden soms gemakkelijker wanneer je ze 
herformuleert

• Kwestie van ‘close reading’. Deze vraag is niet echt 
moeilijk, maar wel tijdrovend. Deze lenen zich goed om 
in de eerste ronde over te slaan.

• De vraag lezen aan de hand van de 
antwoordmogelijkheden, of omgekeerd: probeer de 
vraag te beantwoorden voor je naar de 
antwoordmogelijkheden kijkt.
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Gokken bij een mc-tentamen 
aan de Open Universiteit heeft…

• A. Geen zin, want er worden punten 
afgetrokken bij foutief beantwoorde 
vragen

• B. Wel zin, want de giscorrectie is reeds 
verrekend in de cesuur
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Berekening van de cesuur is afhankelijk van 
het aantal antwoordmogelijkheden

Voorbeeld 1

• 40 vragen met 4 alternatieven

• Gokkans is 25% = 10 vragen

• 55% (moet je halen om te slagen = 
beheerssingsstandaard) van 30 = 
16,5

• 10 + 16,5 = 26,5 (27) te behalen

• Cesuur: 26/27

5 = onvoldoende  niet geslaagd

6 = voldoende  geslaagd

Voorbeeld 2

• 80 juist/onjuist vragen (2 
alternatieven)

• Gokkans is 50% = 40 vragen

• 55% (moet je halen om te slagen) 
van 40 = 22

• 40 + 22 = 62 te behalen

• Cesuur: 61/62



Conclusie

• ALTIJD iets invullen want de gokkans is 
reeds verrekend in de cesuur!

• Hoe minder antwoordmogelijkheden, hoe 
hoger de cesuur. Aantal 
antwoordmogelijkheden verschillen per 
vak, maar zijn voor het volledige 
tentamen hetzelfde
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Tentamenstrategie

MC
• Werk volgens een ronde-systeem 

(eerst verkennend lezen, dan gemakkelijke vragen etc…)

• Zoek het beste antwoord en niet het 100% perfecte antwoord

• Bij 4 alternatieven geldt over het algemeen: 
- één alternatief is duidelijk onjuist
- een tweede blijkt met enig nadenken niet juist te zijn
- bepaal nu welke van de twee het ‘beste’ is: opnieuw, het beste, het 
hoeft niet perfect te zijn

• Bij twijfel: blijf bij je eerste indruk 
(verbeter ALLEEN op grond van nieuwe inzichten!)
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De Belgische en de Duitse vlag stemmen met elkaar 
overeen m.b.t. (I), maar verschillen van elkaar m.b.t. 

(II). Hierbij moet voor I en II worden ingevuld:

a) I: de volgorde van de kleurvakken; 
II: de toegepaste kleuren

b) I: de richting waarin de banen lopen; 
II: het aantal verschillende kleuren

c) I: het aantal kleuren; 

II: de richting waarin de banen lopen

d) I: het aantal verschillende kleuren; 
II: de toegepaste kleuren
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Testwiseness

• Antwoord c is correct. 

• Lange/dubbele vraag + antwoord. 
Kijk naar de sleutelwoorden: Belgisch/Duits en 
(I) overeenstemming (II) verschillen. 

• Check eerst (I) overeenkomsten, a en b vallen af. 

• Dan van c en d (II) checken: d valt af want in 
deze stelling stemmen de vlaggen overeen
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De vlaggen
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Te onthouden

• Laat je niet overdonderen door veel 
informatie (‘help ik begrijp er niets van’)

• De vraag én de alternatieven ALTIJD goed 
lezen/analyseren 
(‘ze zullen dit wel bedoelen’)

• De vraag niet systematisch beantwoorden
(‘dit lijkt er wel op’)

• Vooral fouten maken aan het einde van het 
tentamen
(‘ik heb er geen zin meer in’)
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Kies uit de 4 volgende steden de 
hoofdstad die het meest noordelijk ligt

• A. Moskou

• B. New York

• C. Stavanger

• D. Vladivostok
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Kies uit de 4 volgende steden de 
hoofdstad die het meest noordelijk ligt

• Aandachtig lezen: zoek de kernwoorden 
(‘hoofdstad’ en ‘noordelijk’)

• Moskou is de enige hoofdstad… 
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Veel succes met de studie!!!
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