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1 Voorwoord 
 

In deze studiegids vindt u een beschrijving van de werking van het open afstandsonderwijs in het 
studiecentrum Open Universiteit te Gent.  Het open afstandsonderwijs in Vlaanderen biedt een 

zeer flexibel onderwijs voor volwassenen aan en kwam tot stand door een samenwerkingsverband 
tussen instellingen voor hoger onderwijs. 

 
De Open Universiteit werkt grotendeels met schriftelijk materiaal dat specifiek aangemaakt is 

voor zelfstudie, de docent zit als het ware verweven in de cursus.  
 

Door de voortdurende innovatie worden ook steeds meer elektronische tools gebruikt.  Dit gaat van 
online inschrijvingen en tentamenaanmeldingen over virtuele begeleidingsbijeenkomsten tot 

computergestuurde tentamens en mondelinge tentamens via Skype. 
Er worden altijd maar meer en betere faciliteiten ontwikkeld voor afstandsonderwijs. 

 
 

Aan de Open Universiteit kunt u terecht voor zowel losse cursussen (enkel binnen de bachelor)  
als volledige diploma-programma’s. 

 
Voor verdere informatie, inschrijvingen, advies en het inkijken van de cursussen kan u steeds 

terecht op het studiecentrum. 
www.ugent.be/openuniversiteit 

 
 
 

Veel succes met uw studie! 
 
 
  

http://www.ugent.be/openuniversiteit


 - 4 -  

2 Open Universiteit  

2.1 Kernpunten 

Open Universiteit biedt aan volwassenen de mogelijkheid om via zelfstudie een universitair 
diploma te behalen of gewoon een aantal losse cursussen (binnen de bachelor) te volgen.   
 

2.2 Historiek 

In Vlaanderen werden, in navolging van voornamelijk de Britse Open University en in 

samenwerking met de Open Universiteit Nederland, initiatieven genomen om open 

afstandsonderwijs te organiseren. 

In 1984 werd het startsein gegeven door het sluiten van een overeenkomst tussen de Vlaamse 

Interuniversitaire Raad en de Open Universiteit Nederland. Deze samenwerking biedt aan 

Vlaamse studenten de kans het Nederlandse aanbod te volgen onder Vlaamse begeleiding. 

 

2.3 Kenmerken en voorwaarden van open afstandsonderwijs in Vlaanderen 

Eén van de hoofddoelstellingen van open afstandsonderwijs is het toegankelijk maken van 

onderwijsvoorzieningen voor volwassenen en dit zoveel mogelijk rekening houdend met hun 

leefpatroon en ervaringswereld. Om een maximale toegankelijkheid te realiseren is het open 

afstandsonderwijs zeer flexibel georganiseerd. 

 

Wie studeert aan de Open Universiteit is niet gebonden aan vaste uren of een vaste studieplaats. 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van zelfstudiepakketten die men studeert waar en 

wanneer men wil. De student bepaalt ook in ruime mate zelf zijn studietempo. 

 

Een diploma is niet vereist om toegelaten te worden. De betrokkene moet wel minimum 18 jaar 

oud zijn en het is wenselijk dat studenten over een gepaste voorkennis beschikken. Het 

vakinhoudelijk niveau van de cursussen is immers minstens even hoog als van die uit het reguliere 

onderwijs. 

 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van afzonderlijke cursussen met een studielast van 

(veelvouden van) 4,3 of 5 studiepunten (resp. 120 of 140 studie-uren). De cursussen kunnen op 

zichzelf worden bestudeerd, maar zijn tevens bouwelementen voor diploma-programma’s. Door 

deze modulaire programma-opbouw en het hieraan gekoppelde studiepuntenstelsel, is het 

mogelijk een studie stap voor stap en certificaat na certificaat op te bouwen. 

 

Het studiemateriaal bestaat voornamelijk uit schriftelijke cursussen die specifiek aangemaakt zijn 

voor zelfstudie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van interactieve programma’s via 

studentenplatform yOUlearn.  

 

3 Bachelor en master 

Bachelor 

Cursussen van de bachelor Open Universiteit kunnen afzonderlijk worden bestudeerd, maar ook 

worden ingepast in studieprogramma's binnen de bachelor-structuur.   

Een bacheloropleiding is een afgerond geheel en bestaat uit 180 studiepunten.  

De bachelor kan best aangevangen worden met de starterscursus, dat is een eerste kennismaking 

met het vakgebied. Deze kent twee startmomenten in het jaar: september en februari. Sommige 

van de vervolgcursussen worden in vaste periodes verzorgd, dit zijn de ‘vaste’ cursussen. Met 

andere cursussen kan ieder moment van het jaar gestart worden, dit zijn de ‘variabele’ cursussen.  
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De ‘vaste’ cursussen worden intensiever begeleid binnen een vastgestelde periode (kwartiel). Een 

cursus van 5 studiepunten (EC) wordt dan binnen een kwartiel in 10 weken bestudeerd, begeleid 

en afgerond met de mogelijkheid tot een tentamen in de 11de week.  

Voor computergebaseerde individuele tentamens (p. 8) geldt, in afwijking van de vorige zin, dat het 

eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment afgelegd kan worden in week 9 t/m 

week 12 van het betreffende kwartiel.  

 

Kwartielen 2019-2020 
 

 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 

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  

 
 
Voor zowel de vaste als de variabele cursussen geldt een inschrijvingsduur van 12 maanden 

waarbinnen drie tentamenkansen kunnen gebruikt worden.  

 

Bij de vaste cursussen studeert u tegelijkertijd met andere studenten en ontvangt u dezelfde 

begeleiding. De eventuele groepsactiviteiten vinden vooral plaats in de avonduren of in het 

weekend. 

 

De docent is het aanspreekpunt voor de inhoud van de cursus. Een studie-adviseur fungeert als 

uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en –

planning. U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken van de studie-adviseur.  

 

Master 
De masteropleiding is een aparte opleiding, een specialisatie bovenop de bacheloropleiding.  De 

masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten.  Voor computer science is dit 120 studiepunten. De 

master kan ieder kwartiel gestart worden (met een cursus die dan aangeboden wordt). Om aan de 

master te beginnen moet de bachelor afgewerkt zijn of moet je rechtstreekse toelating verkregen 

hebben.  

 

Nederlands diploma 
Aan Open Universiteit behaal je een Nederlands diploma.  
Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het noodzakelijk zijn de 
gelijkwaardigheid met een Vlaams diploma aan te vragen. Daarvoor moet je bij het NARIC zijn 
(National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre).  
Er wordt niveaugelijkwaardigheid toegekend maar soms heeft u de gelijkwaardigheid nodig en dan 
hangt het van inhoud en aantal studiepunten af of u die krijgt, of nog zaken moet bij volgen.  
Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-
getuigschriften/buitenlandse-diplomas-die-automatisch-erkend-worden-vlaanderen   
 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/buitenlandse-diplomas-die-automatisch-erkend-worden-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/buitenlandse-diplomas-die-automatisch-erkend-worden-vlaanderen
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4 De verschillende leerstofgebieden aan de Open Universiteit 
Onder deze rubriek geven wij u een kort overzicht van de opleidingen die kunnen gevolgd worden. 
Per vakgebied bestaat ook een studiegids met de volledige te volgen programma’s.  U kan deze 
opvragen: www.ou.nl/brochures. (eerst de opleiding aanklikken) 
 

- Managementwetenschappen 
- Cultuurwetenschappen 
- Informatica 
- Nederlands recht 
- Psychologie 
- Natuurwetenschappen 
- Onderwijswetenschappen (enkel master) 

 

5 Vrijstellingen of schakelprogramma 
Wie studeert aan de Open Universiteit en voorheen al hoger onderwijs heeft genoten, kan 
vrijstellingen aanvragen.  Alles wat de student voorheen gedaan heeft wordt in aanmerking 
genomen voor het toekennen van vrijstellingen, rekening houdend met inhoud, niveau en omvang 
van de genoten studie.  Dit principe van vrijstellingen op maat houdt rekening met alle gevolgde 
opleidingen. Ook niet afgewerkte opleidingen worden in beschouwing genomen.  Een 
vrijstellingsaanvraag kost €161 (voor het volledige dossier). 
Meer informatie: www.ou.nl/vrijstellingen.  
U regelt de administratie best via het studiecentrum Gent gezien officiële documenten op het 
studiecentrum moeten gewaarmerkt worden.  
 

6 De inschrijvingsmogelijkheden 
 
U schrijft in per cursus (na aanmelding via de website) en de inschrijvingsduur is 12 maand.  
De cursusprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten (cursusmateriaal en 3 
tentamenkansen inbegrepen): 
 
Wettelijk collegegeld: 
 

Omvang cursus 
in studiepunten 

Gemiddeld 
aantal studie-
uren 

Inschrijvingsgeld (incl. 
materiaal en 3 kansen) 

  €65,11 per EC 

2,5 EC 70 €162 

4,3 EC 120 €280 

5 EC 140 €324 

7,5 EC  210 €486 

8,6 EC 240 €560 

10 EC 280 €650 
 

Wij raden u aan contact op te nemen met het studiecentrum (p. 9) of op de website van de 
gekozen cursus te kijken welke tentamenvorm van toepassing is en wanneer de mogelijkheden 
zijn om tentamen af te leggen. U kunt hier dan rekening mee houden voor uw planning om zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van de tentamenkansen.  
U zal op de informatie van Nederland ook vaak het hoger tarief ‘instellingscollegegeld’ zien staan. 
Dat is enkel voor toepassing voor wie in NEDERLAND al een hoger onderwijsdiploma behaald 
heeft.  
  

http://www.ou.nl/brochures
http://www.ou.nl/vrijstellingen
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Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding 
 
Om te starten met een bachelor- of masteropleiding kiest u eerst op www.ou.nl welke richting u wil 
gaan studeren. Op deze webpagina klikt u op de knop aanmelden. Dan wordt u doorgeleid naar de 
registratiepagina van ‘mijnOU’. Van daar uit kan u zich aanmelden voor de door u gekozen studie.  
Rechtsboven zal u bij ‘uw berichten’ de status van uw aanmelding zien en kan u zich via uw 
aangemaakte studiepad direct aanmelden voor één of meer cursussen.  
Let vooraf wel goed op wanneer een cursus van start gaat en wanneer (eventuele) 
studiebegeleiding en tentamens plaats vinden. Bij twijfel kan je het studiecentrum Gent 
contacteren: openuniversiteit@ugent.be. Heeft de cursus een variabel startmoment? Dan gaat uw 
inschrijving in twee weken na aanmelding voor de cursus.  
Voor mastercursussen kan je pas aanmelden na de formele toelating.  
 

7 Studielening 
Wie aan Open Universiteit studeert kan via het levenlanglerenkrediet (LLLK) een lening 

aanvragen. Dit is een vrij complexe procedure, meer informatie kan je verkrijgen via het 

studiecentrum. 

Wie ouder is dan 55 jaar, kan een korting aanvragen op het cursusgeld. Ook daarvoor kan je het 

studiecentrum contacteren.  

8 Begeleiding 

8.1 Algemene en inhoudelijke begeleiding 

Voor praktische zaken rond tentamens, inschrijvingen, vrijstellingen en uw studiepad kan u terecht 
op het studiecentrum Gent. De cursussen van Open Universiteit staan er ter inzage. 
Voor inhoudelijke vragen kan u via yOUlearn (platform voor studenten Open Universiteit) terecht bij 
de begeleider van de specifieke cursus.  
 

8.2 Begeleiding functiebeperkte studenten 
Er zijn bepaalde extra mogelijkheden voor functiebeperkte studenten.  
Studenten kunnen het studiecentrum contacteren voor verdere informatie of een afspraak. Daarbij 
zal gekeken worden wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van studiemateriaal, 
begeleiding en/of aangepaste tentaminering. Daarna wordt ook nagegaan in hoeverre daaraan 
tegemoet kan gekomen worden vanuit de Open Universiteit.  

 

8.3 Begeleidingsbijeenkomsten  

Als u kiest voor een opleiding kunt u bij sommige cursussen ook gebruik maken van de 
begeleidingsbijeenkomsten die op regelmatige basis georganiseerd worden in een groot aantal 
Nederlandse en/of Vlaamse studiecentra of online plaats vinden.  
 
Begeleiding in Vlaanderen en in het bijzonder in het studiecentrum Gent gebeurt bij een voldoende 
aantal studenten.  Informatie over eventuele bijeenkomsten vindt u op de cursuswebsite.  Tijdens 
dergelijke bijeenkomsten wordt inhoudelijk ingegaan op de leerstof, wordt de theorie getoetst aan 
de praktijk of komt de voorbereiding op het tentamen aan bod.  
 
De studiebegeleiding kan ook online gebeuren. Dit kunnen opdrachten zijn die u tussentijds moet 
uitvoeren, zelftoetsen of het bijwonen van een online klas. 
 
U kunt in de meeste gevallen zelf kiezen of en hoe intensief u gebruik maakt van de begeleiding, in 
welke vorm dan ook. Deelname aan de bijeenkomsten blijkt vaak stimulerend en motiverend te 
zijn. Soms is deelname verplicht.  De aard en de vorm van de begeleiding verschilt per opleiding 
maar ook per studiefase.  
 

http://www.ou.nl/
mailto:openuniversiteit@ugent.be
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De master wordt intensiever begeleid, voornamelijk via virtuele bijeenkomsten en 
voortgangsbegeleiding. Voor u aan de master begint moet u aan de toelatingsvoorwaarden 
voldoen (bachelor/schakel volledig afgewerkt of rechtstreekse toelating) en een intakegesprek 
hebben.  
 

9 Tentamen 

9.1 Tentamenvormen  

Alle cursussen worden afgesloten met een tentamen. Welk soort tentamen of welke combinatie 
van tentamens het zijn, staat bij de cursusinformatie die op de website vermeld is. Is de cursus 
ingeroosterd in een kwartiel (vast) dan wordt deze cursus aan het einde van het kwartiel waarin de 
begeleiding wordt gegeven getentamineerd (zie overzicht p. 5). Bij onvoldoende resultaat kan het 
tentamen tweemaal herkanst worden binnen de 12 maanden inschrijfduur.  
 
Bij cursussen die niet ingeroosterd staan (variabel) kunt u voor een groot deel zelf bepalen 
(afhankelijk van de tentamenvorm) wanneer u tentamen wilt afleggen binnen de inschrijfduur.  
 
De meeste tentamens zijn schriftelijk. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open 
vragen of een combinatie. Soms moet er een bijzondere verplichting gemaakt worden zoals een 
werkstuk, referaat of practicum. Een beperkt aantal cursussen wordt uitsluitend mondeling 
getentamineerd. 
 
Bij de schriftelijke tentamens wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere tentamens en een 
cbi-tentamen (computergebaseerd individueel toetsen). Hoe de cursus getentamineerd wordt 
vindt u in de studiegidsen en op studienet/yOUlearn terug.  De manier van tentaminering kan in de 
loop van het academiejaar wijzigen, de meest recente info vindt u op yOUlearn, waar u na 
inschrijving kan op inloggen. 

 De reguliere tentamens worden 3x per jaar (per cursus) afgenomen. Dit is altijd 's avonds 
(van 19.00-22.00 uur) en op vooraf vastgestelde data. De tentamendata vindt u bij de 
betreffende cursus op yOUlearn en in de studiegids. Sluitingsdata voor het aanmelden van 
een regulier schriftelijk tentamen staan vermeld in de studiegids, in de regel moet de 
aanmelding 5 weken van te voren gebeuren. Na het tentamen kan u een antwoordmodel 
van yOUlearn halen, waarmee u een voorlopige indruk krijgt van uw resultaat. 
Deze tentamens worden zowel schriftelijk als via computer afgenomen. 

 Cbi-tentamens 
Een groot deel van de cursussen wordt individueel via computer getentamineerd. Dit 
gebeurt via een heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk programma. U krijgt onmiddellijk uw 
resultaat.  
De cbi-tentamentijden in Gent: 
maandag  18u. – 21u. 
woensdag  13u.30 – 16u.30 
vrijdag  9u30 – 12u.30  
 

Aanmelden voor een tentamen kan online via www.ou.nl/mijnou (registratie hiervoor is 
slechts mogelijk na inschrijving). 
 

9.2 Voorbereiding 

Als u de cursusstof doorlopen heeft en de cursus wil afronden, kunt u de opgedane kennis toetsen 
via een eindtoets opgenomen in de cursus. Dit is een soort oefententamen dat u thuis kunt maken 
en corrigeren met behulp van de terugkoppeling. U kan ook extra voorbeeldtentamens downloaden 
van de cursuspagina op yOUlearn. 
 
  

http://www.ou.nl/
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10 Voor verdere informatie 

10.1 Onze coördinaten 

Open Universiteit Gent 
Universiteitsforum (Ufo) 
Sint-Pietersnieuwstraat 33, eerste verdieping (kant Vooruit) 
B-9000 Gent 
Telefoon:  09/331 00 66 
OpenUniversiteit@UGent.be 
www.UGent.be/openuniversiteit 
Volg ons op facebook (www.facebook.com/openuniversiteitGent)  
 

10.2 Openingsuren (graag op afspraak!) 

maandag:  gesloten 

dinsdag:  9u – 12u en 13u - 17u 

woensdag:  9u – 12u en 13u - 17u 

donderdag:  9u – 12u en 13u – 17u (na 17u op afspraak) 

vrijdag:  9u – 12u en 13u - 17u 

 

10.3 Medewerkers studiecentrum 

 

Martina Martens  

Administratie 

Tel: 09/331 00 52 

E-mail: Martina.Martens@UGent.be 

 

Sophie Decoene 

Studiebegeleider 

Tel: 09/331 00 66 

E-mail: Sophie.Decoene@UGent.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie augustus 2019 

http://www.ugent.be/openuniversiteit
http://www.facebook.com/openuniversiteitGent

