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ADDENDUM BIJ HET LES- EN EXAMENREGLEMENT
VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE & LINEAIRE BASISCOMPONENTEN
EN ACTUALISATIES
ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA CURSUSJAAR 2020-2021

GRONDSLAG EN VERANTWOORDING
Dit Addendum bij het les- en examenreglement vindt haar grondslag in het BERICHT 20-005 aan het Syntranetwerk (BER SVL/2020/05) d.d. 28/08/2020 van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra
Vlaanderen en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012, betreffende de
ondernemerschapstrajecten.
Het vindt zijn verantwoording in de dringende en noodzakelijke organisatorische beslissingen en aanpassingen
die de Syntra, in samenspraak met Syntra Vlaanderen, moeten maken naar aanleiding van de bestrijding van de
Covid-19 / Corona pandemie.
Deze aanpassingen zijn weloverwogen en op objectieve basis genomen, in overeenstemming met het
gelijkheids- en zorgvuldigheidsprincipe. Dit Addendum werd ter goedkeuring voorgelegd aan en gevalideerd
door de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen op 03/09/2020 en wordt ter kennis gebracht aan de
betrokken cursisten via mail en het cursistenportaal.

SITUERING
Sedert maart 2020 is de bestaande omkadering en omgeving waarin de Syntra opleidingen plaatshadden,
zowel theorie als praktijk, danig dooreengeschud en van overheidswege aan grondige aanpassingen
onderworpen, ten gevolge van van de Covid-19 pandemie.
Omdat op datum van 1 september, de start van het cursusjaar 2020-2021, de Covid-19 pandemie zeker nog
niet overwonnen is, zijn de Syntra genoodzaakt om ook voor dit jaar een aantal aanpassingen aan het
bestaande les- en examenreglement door te voeren, teneinde de continuïteit van het cursusjaar te kunnen
garanderen.
Omdat het gewone les- en examenreglement zoals het op 1 september 2020 aan de cursisten is
gecommuniceerd, in deze exceptionele periode omwille van overmacht niet volledig van toepassing kan
blijven, wordt een addendum toegevoegd.
Dit “corona addendum” omvat de noodzakelijke afwijkingen en aanpassingen aan het examenreglement.
Het wordt per mail ter kennisname bezorgd aan alle cursisten en is beschikbaar op het cursistenportaal.
Syntra volgt voor haar pandemiescenario’s de kleurcodes zoals die voor onderwijs bepaald worden. Het
cursusjaar start op in code geel.
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INHOUD

A. AANPASSINGEN MBT DE ORGANISATIE VAN DE LESSEN
Aanvulling in Hoofdstuk 1. Algemeen
Invoegen in 1.1. als nieuwe zin
Het cursusjaar 2020-2021 loopt tot 30/09/2021. Omwille van eventuele corona onderbrekingen
kunnen de opleidingen (lesmomenten, examens en eindproeven) dit jaar uitzonderlijk ingepland
worden tot en met 09/07/2021 en vanaf 16/08/2021 tot en met 30/09/2021.
Wat de onbezoldigde stage- en werkplekleren overeenkomsten betreft kan de SYNTRA-campus de
einddata van de contracten op 30/09/2021 zetten om eventuele verschuivingen van stages omwille
van corona te ondervangen.
In geval van pandemiescenario code oranje of rood ten gevolge van corona in bepaalde regio’s/steden,
zullen de Syntra-campussen het aantal lessen in de virtuele klasomgeving uitbreiden, voor zover de
inhoud van de lessen dat toelaat. Praktijklessen zullen steeds op de campus doorgaan, al dan niet
verplaatst naar een latere datum.

Aanvulling in Hoofdstuk 1. Algemeen
Invoegen nieuw punt 1.5. Duur en indeling van het cursusjaar
De lessen, gevolgd door de examens en eindproef, zullen dit cursusjaar (2020-2021) kunnen doorlopen
tot en met 9 juli en vanaf 16/08/2021 tot en met 30/09/2021.

Aanvulling in Hoofdstuk 3. Volgen van lessen 3.2. Verplichte lesvolging en gewettigde afwezigheid
De cursist moet ten minste twee derde van de lessen aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan
de/het examen(s) van het modulaire of lineaire traject. De cursist kan zijn afwezigheid wettigen door
een bewijsstuk van ziekte, ...
Wordt aangevuld als volgt:
1. Erkenning van andere vormen dan klassiek campusleren worden aanvaard als volwaardig
alternatief: Syntra Vlaanderen erkent virtual classroom of lessen die via live-streaming gevolgd
worden, evenals werkplekleren, flipped classroom (vb. verwerking van e-modules thuis) en e-modules
als evenwaardig alternatief voor campusleren. Bijgevolg geldt ook hier de verplichte 2/3 aanwezigheid
en wordt de deelname van elke cursist geregistreerd.
De aanwezigheid van een cursist kan geregistreerd worden voor:
 een les op de campus
 een les in de virtuele klas
 een les die op de campus doorgaat en die de cursist via livestreaming volgt
 alternatieve vormen van afstandsleren (e-module, werkplekleren).
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2. In de periode 01/09/2020 tot en met 30/06/2021 is afwezigheid “AR omwille van overmacht
corona” uitzonderlijk toegestaan voor cursisten die verplicht in quarantaine moeten,
en dit gedurende een periode van maximaal 14 dagen aaneensluitend.
Een schriftelijke verklaring op eer (dit kan per mail) ten aanzien van de campus volstaat hiervoor.

Aanvulling in Hoofdstuk 3. Volgen van lessen:
Invoegen nieuw punt 3.3. Richtlijnen online lessen
3.3.1. De auteursrechtenwetgeving en de GDPR (privacywetgeving) blijven van toepassing bij online
lessen. Daarom is het de cursist uitdrukkelijk verboden online lessen op te nemen en te verspreiden,
tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord (per mail) van docent en betreffende SYNTRAcampus.
3.3.2. Mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord (zie boven), mag de cursist opnames
maken van de online les (al dan niet met de docent in beeld), doch uitdrukkelijk uitsluitend voor eigen
gebruik. De beelden, in welke vorm ook, mogen niet verspreid worden, doorgegeven aan derden, en
dienen na afloop van het cursusjaar (uiterlijk op 30/09/2021) door de cursist op elke drager te worden
vernietigd.
3.3.3. Bij online lessen komt enkel de docent in beeld, geen cursisten. De docent geeft duidelijk aan
wanneer de video- of geluidsopname gestart wordt en dat als de cursisten vragen stellen hun
stemmen mee op de opnames zullen staan. Wie dit niet wenst, krijgt de kans om vragen te stellen na
de les en dus na de opnamen. Zo krijgt elke cursist voldoende mogelijkheid om vragen te stellen met
de vrijheid om niet op de opname te staan.

Aanvulling in Hoofdstuk 3. Volgen van lessen:
Invoegen nieuw punt 3.4. Inkorten / reduceren van het curriculum
In geval van pandemiescenario“code rood” ten gevolge van corona in bepaalde regio’s/steden, zullen
de SYNTRA-campussen in die regio’s (gedeeltelijk) de lessen opschorten. Toch dienen de cursisten in
dat geval alle competenties te verwerven zoals voorzien in het curriculum.
Teneinde die cursisten in de mogelijkheid te stellen om het cursusjaar af te werken en/of hun
getuigschrift of diploma te behalen, geeft Syntra Vlaanderen haar akkoord om in dergelijke
uitzonderingsscenario’s een beperkt aantal opleidingsmomenten niet te herplannen. Voor de
opleidingsmomenten die hierdoor zijn weggevallen worden de cursisten op AR gezet, zodat de 2/3de
aanwezigheidsregel kan worden behouden.
Het merendeel van de geschorste lessen wordt waar mogelijk ingehaald (online of op de campus),
waardoor de kerndoelstellingen en competenties zoals voorzien in het curriculum in voldoende mate
gehaald worden met oog op de eindproef.
De verplichte uren (onbezoldigd) werkplekleren die voorzien zijn in het curriculum, worden bij
voorkeur gerealiseerd, indien dit haalbaar is voor het stagebedrijf én indien de inhaaluren kunnen
plaatsvinden voor de eindproef. Indien dit niet mogelijk is, kunnen de uren werkplekleren met
maximaal 25% gereduceerd worden.
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Voor wat de verderzetting van het werkplekleren betreft, worden de richtlijnen van de sector gevolgd:
indien voor die sector het werkplekleren kan doorgaan, dan moet deze ook doorgaan. Is dit niet
mogelijk, dan is een alternatieve invulling van het werkplekleren mogelijk, na overleg en goedkeuring
door Syntra Vlaanderen.

B. AANPASSINGEN MBT DE ORGANISATIE VAN DE EXAMENS EN EINDPROEVEN
Aanvulling in Hoofdstuk 4. Algemeen – 4.1.2. De examens vinden plaats in de SYNTRA-campus waar de cursist
de lessen heeft gevolgd. Door corona omstandigheden kan de SYNTRA-campus hiervan gemotiveerd afwijken
en na goedkeuring door Syntra Vlaanderen een andere invulling geven aan de vorm van het examen.
Wordt aangevuld als volgt:
Alle in het curriculum voorziene examens zullen worden georganiseerd. De examens kunnen online
georganiseerd worden, voor zover het curriculum dit toelaat. Omwille van corona omstandigheden
kan aan de vorm van het examen een andere invulling worden gegeven.
De eindproeven die een mondelinge verdediging van een eindwerk inhouden, kunnen eveneens online
georganiseerd worden, voor zover dit geen afbreuk doet aan de examinering.
De SYNTRA-campus neemt alle nodige maatregelen om het online examen correct, eerlijk en
kwaliteitsvol te laten verlopen (bijvoorbeeld de richtlijn om een safe exam browser te installeren).
De maatregelen zullen door de medewerkers van de Syntra-campus of door de docent vooraf aan de
cursisten gecommuniceerd worden. De cursisten wordt gevraagd ze strikt na te leven. Bij niet-naleving
of vastgestelde fraude door de cursist kan de cursist uitgesloten worden van deelname aan het
examen of kan het examen nietig worden verklaard.
Voor examens die leiden tot een (externe) certificering wordt de online afname van het examen
vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde instantie.
Vakken, modules en werkplekleren kunnen niet plaatsvinden na de datum van de eindproef.
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