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Welkom! 

En proficiat! Jij hebt je weg gevonden naar Syntra AB, het opleidings-
centrum voor ondernemers en vakmensen in de provincies Antwerpen 
en Vlaams-Brabant. Het doet ons plezier dat je deze waardevolle stap 
zet in je professionele carrière!

Bij ons zorgen echte vakmensen ervoor dat jij zinvolle dingen 
leert over je business en dat je technieken nog beter gaat be-
heersen. Want Syntra staat voor direct bruikbare, toegespitste kennis 
en ervaring. 

Elk jaar lopen meer dan 15.000 cursisten binnen bij Syntra AB in 
Antwerpen, Leuven, Mechelen of Turnhout. Kijk maar eens rond in je 
eigen omgeving of je vriendenkring. Er is vast een bakker, een schoon-
heidsspecialist, een vastgoedmakelaar, of een andere ondernemer met 
een Syntra-diploma.

Misschien leid jij binnenkort ook je eigen zaak. Of laat je jouw werkne-
mers bij ons een opleiding volgen. In dit boekje vind je alvast informa-
tie voor jou als cursist. 

Heb je bedenkingen, suggesties of kunnen we je met andere dingen 
helpen? Stel je vraag aan de baliemedewerker van de campus of aan 
de medewerkers van ons klantencentrum.
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Volg je de ondernemersopleiding?

Met het diploma van de ondernemersopleiding heb je alle troeven in 
handen om je zaak op te starten en tot een succesvolle vakspecialist 
uit te groeien. Heel veel mensen willen dit diploma behalen. Jaarlijks 
tellen wij meer dan zevenduizend gemotiveerde cursisten. Dat brengt 
een grote drukte met zich mee en soms loopt er wel eens iets mis. Als 
dat zo is, dan vragen we je om dat zeker aan ons te melden. We doen 
er alles aan om het snel en goed op te lossen. 

Waar kan je terecht
met vragen of problemen?

Heb je praktische of administratieve vragen, richt je dan tot het se-
cretariaat van je campus. Hun contactgegevens vind je verder in dit 
boekje. 

Voor algemene of inhoudelijke vragen kan je terecht bij het
klantencentrum via klantencentrum@syntra-ab.be of telefonisch:
078 15 99 99. Tineke, Marike en Veerle van het klantencentrum hel-
pen je graag verder.
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Verhoog je slaagkansen

De opleiding en het daaraan gekoppeld diploma of getuigschrift kan 
belangrijk zijn voor jouw succes in je carrière. Onderschat de opleiding 
niet en engageer je er ook voor: kom regelmatig naar de les, be-
steed de nodige tijd en energie aan je opdrachten. Met de juiste 
inzet zijn je slaagkansen veel groter. Dat hebben duizenden voor jou al 
bewezen.

We zijn er voor jou

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons weten! Zeker wan-
neer je deelname aan een examen in het gedrang komt. Wij zullen 
alles in het werk stellen om je te helpen. Het zou jammer zijn als het 
fout liep na al je inspanningen. Het is belangrijk om alle examens mee 
te doen. Een examen dat tegenvalt, kan alleen gedelibereerd worden 
als je aan alle examens hebt deelgenomen. 

Jouw dynamiek en enthousiasme zijn voor ons een geweldige stimu-
lans. Met z’n allen streven we naar hetzelfde doel: ervoor zorgen dat 
jij slaagt!

Heel veel succes!
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Wie is Syntra?

Syntra AB staat voor Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant.

We zijn een van de vijf regionale SYNTRA-vestigingen, die onafhanke-
lijk van elkaar werken. Ze worden gefinancierd door de overheidsin-
stelling Syntra Vlaanderen, die eveneens controle uitoefent op de pro-
gramma’s en hieraan gekoppelde getuigschriften en diploma’s aflevert.

Onze vzw is actief in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant,
met opleidingen binnen een 20-tal sectoren en 850 verbonden docen-
ten. Syntra AB telt een 80-tal werknemers. Onze campussen vind je in
Antwerpen (Berchem), Leuven, Mechelen en Turnhout.

Jaarlijks volgen 7.000 cursisten een lange opleiding en kiezen 5.000 
mensen voor een korte, gespecialiseerde cursus. Vandaag zijn we het 
grootste opleidingsinstituut voor de Leertijd (leertijd.be - werken en 
leren voor jongeren tot 25) met 900 cursisten. Syntra AB biedt ook 
bedrijfstrainingen (syntra-bedrijfstrainingen.be) op maat aan en heeft 
lokalen beschikbaar voor organisaties.

Syntra AB valt onder het ministerie van werk en economie van Philippe 
Muyters. Voor het gedeelte leertijd valt Syntra AB onder het ministerie 
van onderwijs met als minister Hilde Crevits.
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Als vakgerelateerd vormingscentrum zijn wij een duurzame partner 
voor kwalitatief ondernemen in Vlaanderen. KMO-ondernemers, 
medewerkers en alle volwassenen en jongeren die hun professionele 
competenties willen ontplooien, vinden bij ons hun gading. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we mensen helpen om meer en beter te 
ondernemen, wanneer we hun marktgerichte competenties onder-
steunen en ontwikkelen. Dat noemen wij economische emancipatie. 

SYNTRA AB staat voor
 
• nuttige, bruikbare en praktijkgerichte opleidingen
• voor de ontwikkeling van professionele competenties 
• bij ondernemers en ondernemende mensen
• door ervaren docenten en coaches
• in een professionele en aangename leeromgeving
• met een correcte verhouding prijs/kwaliteit
• in het kader van levenslang en levensbreed leren

   www.facebook.com/syntraab

 www.twitter.com/syntraab

 www.linkedin.com/company/syntraab

   www.youtube.com/user/syntraab

Volg ons
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Onze aanpak

Iedere volwassene kan zich inschrijven voor ons open aanbod aan 
opleidingen. Zijn alle plaatsen geboekt, dan kom je op een wachtlijst 
en houden we je op de hoogte van de volgende mogelijkheid om in te 
schrijven. 

Ondernemingen en organisaties kunnen ook bij ons aankloppen voor 
opleidingen op maat. We bespreken de vraag en werken een voor-
stel uit. De opleidingen kunnen plaatsvinden in de onderneming of in 
ons opleidingscentrum. 

Voor elk leertraject, open of op maat, zoeken we de best passende 
leervormen. Je wordt begeleid door een professionele leercoach met 
bewezen competenties in zijn vak. 

Centraal in je leerproces staan

• bruikbaarheid op de werkvloer,
• je eigen functioneren 
• en je professionele groei. 

Daarvoor is het belangrijk dat de communicatie met je docent en 
SYNTRA goed verloopt.

Dankzij intensief praktijkleren werken we aan kennis, kunde en hou-
ding. We meten consequent resultaten en tevredenheid om te zorgen 
voor voortdurende verbetering van het aanbod en de cursus. 
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Onze waarden

Wij zijn gelukkig als

• we de professionele verwachtingen van onze cursisten inlossen.
• onze docenten zich voelen als onze ambassadeurs.
• onze medewerkers fier zijn over wat ze samen realiseren.
• het vertrouwen van onze stakeholders nog verder groeit. 

Collegialiteit samenwerken en betrokkenheid

Ondernemen professionaliteit en kwaliteit

Respect appreciatie

Innovatie creativiteit en open voor verandering



10 - Cursistengids 2016-2017 | www.syntra-ab.be

Onze campussen

Campus Leuven

Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven
T 016 40 02 78
F  016 40 03 17
leuven@syntra-ab.be

Campus Mechelen

Oude Baan 2 
2800 Mechelen
T 015 29 39 80
F  015 29 39 81
mechelen@syntra-ab.be

Campus Turnhout

Kempenlaan 36
2300 Turnhout
T 014 41 40 21
F  014 42 09 04
kempen@syntra-ab.be
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Campus Antwerpen
(Centrale zetel)

Borsbeeksebrug 32
2600 Berchem
T 03 236 18 47
F  03 451 99 15
antwerpen@syntra-ab.be

Heb je administratieve vragen?

Richt je tot het secretariaat van de campus.
De secretariaten van onze campussen kan je bereiken vanaf 8u30
• van maandag tot en met donderdag tot 21u,
• op vrijdag tot 17u, 
• op zaterdag tot 12u.

Heb je inhoudelijke vragen?

Contacteer dan ons klantencentrum
telefonisch op 078 15 99 99 (zonaal tarief) vanaf 8u30
• van maandag tot en met donderdag tot 19u30
• op vrijdag tot 17u,
• op zaterdag tot 12u30
 behalve tijdens de schoolvakanties,

of via klantencentrum@syntra-ab.be.

Tijdens de schoolvakanties zijn we beperkt bereikbaar. 
Meer info vind je op www.syntra-ab.be/openingsuren.
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Soorten opleidingen

OPLEIDINGEN MET GETUIGSCHRIFT, 
OFFICIEEL ATTEST OF CERTIFICAAT

De inhoud van deze cursussen is bepaald en erkend door Syntra Vlaan-
deren. Als je slaagt voor een gecertificeerde opleiding, krijg je een 
getuigschrift erkend door Syntra Vlaanderen. 

Leertijd
De Leertijd is een unieke vorm van leren en werken. Eén dag per 
week komen je naar de les bij Syntra AB. De rest van de week leer 
je het vak bij een patroon. De lesdag bij Syntra AB bestaat uit twee 
delen: een halve dag beroepskennis en een halve dag algemene 
vorming. Via de Leertijd kan je een diploma secundair onderwijs 
behalen. Meer info vind je op www.leertijd.be.

Lange ondernemerstrajecten
De ondernemerstrajecten richten zich tot iedereen met professi-
onele ambities. We denken hierbij aan zelfstandigen, hun mede-
werkers, om-, bij- en herscholers. Gespecialiseerde medewerkers 
uit het bedrijfsleven leiden deze medewerkers op in één van de 
vele beroepscursussen. De opleiding is beroepsgericht, onmiddellijk 
toepasbaar en duurt 1, 2 of 3 jaar.

KORTE OPLEIDINGEN

Dit aanbod richt zich in eerste instantie tot zelfstandigen en mede-
werkers in KMO’s. Iedereen kan zich inschrijven, soms mits enige 
voorkennis. De opleidingen kunnen algemeen zijn, of ingericht 
worden voor specifieke beroepsgroepen. Het gaat meestal om cur-
sussen van korte duur. Na afloop kan je een attest van deelname 
opvragen bij de campus. 
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BEDRIJFSTRAININGEN

Open bedrijfstrainingen
Syntra AB, Syntra Brussel en Syntra Midden-Vlaanderen bundelen 
hun krachten om een reeks boeiende bedrijfstrainingen aan te bie-
den voor ondernemers, KMO’s, organisaties en overheden. Daar-
voor beschikken we samen over 11 vaste lesplaatsen en een poel 
van bijna 2.000 docenten die elk specialist zijn in hun vak. Meer 
hierover lees je op www.syntra-bedrijfstrainingen.be.

Bedrijfstrainingen op maat
Wij verzorgen trainingen die helemaal inspelen op wat jouw 
collega’s nodig hebben, en het kan ter plekke op je bedrijf. We 
kijken samen naar de opleidingsbehoefte, de doelstellingen, het 
profiel van de deelnemers en de beschikbare tijd. Op basis daarvan 
doen we een voorstel. Wij zorgen ook voor de erkende attesten en 
certificaten, als die van toepassing zijn. Meer info vind je op www.
syntra-ab.be/bedrijfstrainingen.

De Antwerpse KMO-Academie
Met de KMO-Academie komt Syntra Bedrijfstrainingen tegemoet 
aan de vraag van de kleine(re) ondernemer die nood heeft aan 
heel gerichte, no-nonsense informatie waar hij direct mee aan de 
slag kan. Tijdens deze gebalde, interactieve sessies, heb je in een 
ongedwongen sfeer contact met collega-ondernemers. Bekijk het 
aanbod op www.antwerpse-kmo-academie.be.

Lesvrije weken

Herfstvakantie  31/10/2016 – 06/11/2016
Kerstvakantie  24/12/2016 – 08/01/2017
Krokusvakantie  27/02/2017 – 05/03/2017
Paasvakantie  03/04/2017 – 17/04/2017
Hemelvaart  25/05/2017 – 28/05/2017



14 - Cursistengids 2016-2017 | www.syntra-ab.be

Inschrijvingen                                                     

Door je in te schrijven ga je akkoord met het cursistenreglement en 
het examenreglement, beiden opgenomen in deze cursistengids. Onze 
contractvoorwaarden kan je terugvinden op de keerzijde van onze fac-
turen, op onze website en onze inschrijvingsformulieren. Een inschrij-
ving is persoonlijk en kan dus niet worden doorgegeven aan derden.

Annulatievoorwaarden 

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Het kan per mail 
of per aangetekend schrijven. Je kan ook langsgaan op de campus en 
daar een annulatieformulier invullen. Hieronder vind je een overzicht 
van de kosten die in rekening worden gebracht. 

 15 EUR 30 EUR 60 EUR cursusgeld
Korte opleiding
annulatie voor aanvang
annulatie later

Opleiding met getuigschrift / 
officieel attest / certificaat 
< 5 lessen
annulatie voor aanvang
annulatie later

Opleiding met getuigschrift / 
officieel attest / certificaat 
> 5 lessen
annulatie voor aanvang
 voor lesweek 2
 voor lesweek 3
 voor lesweek 4
 later
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Voltijdse dagopleiding
annulatie voor aanvang
 voor lesweek 2
 voor lesweek 3
 later

Taalopleiding > 5 lessen
annulatie voor aanvang
 voor lesweek 2
 voor lesweek 3
 later

• De aanvang van de cursus is het aanvangsuur van de eerste sessie.
• De eerste lesweek is de week waarin de eerste les plaatsvindt. 
• Een lesweek loopt van maandagochtend 8u tot maandagochtend  
 8u. 
• Schrijf je pas in na het eerste lesmoment, dan is de eerste   
 lesweek de week van je inschrijving. 

Heb je de factuur voor de geannuleerde cursus al betaald, dan wordt 
het cursusgeld terugbetaald na aftrek van de aanrekeningen. Hand-
boeken, grondstoffen e.d. die aangekocht werden of deel uitmaken 
van de prijs, worden door Syntra AB niet teruggenomen of terug-
betaald. Indien je voor meerdere opleidingen annuleert, dien je per 
opleiding te betalen.

Opmerking: Syntra AB kan beslissen een cursus niet op te starten wan-
neer het minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Je krijgt 
dan als ingeschreven cursist het betaalde cursusgeld integraal terugbe-
taald, maar je hebt geen recht op schadevergoeding.

 15 EUR 30 EUR 60 EUR cursusgeld
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Toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden (18 jaar of voldaan hebben 
aan de leerplicht) kan Syntra Vlaanderen voor bepaalde opleidingen 
nog bijkomende toelatingsvoorwaarden stellen. Op het moment van je 
inschrijving of tijdens de eerste les dien je de verantwoordingsstukken 
af te geven. Deze worden gecontroleerd tijdens de eerste lesweken.   

Inschrijvingsgeld                                                        

Het inschrijvingsgeld vind je bij elke opleiding in onze informatiebro-
chures en op onze website www.syntra-ab.be.

Je kan bepaalde opleidingen geheel of gedeeltelijk betalen met 
opleidingscheques. Verder kan je ook op andere manieren korting 
genieten. Wil je weten of jij voor een premie of korting in aanmerking 
komt? Kijk op www.syntra-ab.be/kortingen. 

Elke factuur van Syntra AB moet worden betaald ten laatste op de 
vermelde vervaldag. Wordt er geen vervaldag vermeld, dan dient te 
factuur contant op de factuurdatum te worden betaald.

Andere bijdragen                                                    

Afhankelijk van de opleiding, kan het nodig zijn bijkomende professi-
onele uitrusting aan te schaffen. Boeken, persoonlijk gereedschap, ca-
tering, materiaal of verbruik van grondstoffen worden apart vermeld. 
Meer hierover op onze website, bij de info over je opleiding. Tegen 
betaling van 0,25 euro/blad kan je op de campus kopieën voor jezelf 
laten maken. Wend je hiervoor tot de balie. 
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Vrijstellingen                                                                  
     
Voor informatie over vrijstellingen kan je terecht op het secretariaat 
van de campus. Op basis van je diploma’s of getuigschriften kan je 
soms vrijstelling van lesvolging en examen genieten voor bepaalde on-
derdelen en/of bedrijfsbeheer. De aanvraag gebeurt uitsluitend schrif-
telijk d.m.v. een formulier dat je kan bekomen op het secretariaat. Ten 
laatste op de vierde lesdag van het vak, moet je dit formulier volledig 
ingevuld en met de nodige bijlagen bezorgen aan het secretariaat. Het 
is jouw verantwoordelijkheid om de vrijstelling tijdig aan te vragen. 
Tot je een definitieve schriftelijke bevestiging hebt, dien je de lessen te 
volgen.

Gewettigde afwezigheden                                        

Je moet ten minste 2/3 van de lestijd aanwezig zijn per module. Je 
bent enkel gewettigd afwezig met een doktersattest, attest van de 
werkgever en klein verlet. Dit bewijs moet je binnen de week bezor-
gen aan het secretariaat. Ben je onvoldoende aanwezig, dan kan de 
toegang tot een examen geweigerd worden. Bij te veel afwezigheden 
wordt de retentieprocedure opgestart.

Betaald educatief verlof                                                        

De aanvraagformulieren voor betaald educatief verlof haal je af op het 
secretariaat van de campus. Dit moet gebeuren voor de vierde les-
week.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking. Kan je opleidingscheques 
aanvragen, dan heb je recht op educatief verlof. Alle attesten betref-
fende het betaald educatief verlof worden naar de cursisten opge-
stuurd.

Meer informatie vind je op www.werk.belgie.be onder de rubriek 
‘betaald educatief verlof’. Als je van betaald educatief verlof geniet, 
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moet je steeds zorgvuldig je afwezigheden verantwoorden en moet je 
voor tenminste 90% van de lessen per trimester aanwezig zijn. Af-
wezigheden worden uiterlijk binnen de week met schriftelijke verant-
woordingsbewijzen gestaafd (klein verlet, ziekte, attesten werkgever). 
Je dient deze af te geven op het secretariaat.

Getuigschrift of diploma                                                    

De opleidingen van Syntra AB zijn officieel erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap. Het diploma of getuigschrift dat je na de opleiding 
ontvangt, is gecertificeerd door Syntra Vlaanderen. 

Je ontvangt een getuigschrift
• als je een volledig opleidingstraject beroepskennis succesvol aflegt, 
• of wanneer je succesvol de cursus basiskennis bedrijfsbeheer
 beëindigt.
Je ontvangt een diploma 
• als je succesvol zowel het opleidingstraject beroepskennis als
 basiskennis bedrijfsbeheer afwerkt. 

Om deel te nemen aan de examens moet je 2/3 van de lessen aanwe-
zig zijn.

 

Stageovereenkomsten                                         

Voor cursisten met een stageovereenkomst gelden bijkomende regels. 
Wij verwijzen hiervoor verder naar je stageovereenkomst bij de leer-
trajectbegeleider.

Inhaallessen                                                             

Bij de start van je opleiding ontvang je een lessenrooster. We laten je 
tijdig de lesverplaatsingen en het tijdstip van inhaallessen weten. De 
inhaallessen kunnen plaatsvinden tijdens de vakantieperiode of op een 
ander lesmoment dan de normale lessen.
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Examen                                                                         

Verder in deze gids vind je het examenreglement. Cursisten die niet 
aanwezig zijn op de eerste zittijd, kunnen het gemiste examen steeds 
in de tweede zittijd afleggen.

Eindproeven

Deze examens worden georganiseerd op het einde van je opleiding. Je 
ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. De concrete opdracht 
krijg je van de docent. Grondstoffen voor de eindexamens worden 
apart aangerekend.

Je hebt recht op twee zittijden voor de eindproef. Ben je na twee 
zittijden nog niet geslaagd, dan dien je contact op te nemen met de 
campus voor het bepalen van een individueel lessenpakket. Hiervan 
dien je 2/3 aanwezig te zijn om te mogen deelnemen aan een nieuwe 
zittijd voor de eindproef. 

Je bent automatisch ingeschreven voor de eerste zittijd van de eind-
proef als je voldoet aan deze voorwaarden:

1) Je bent geslaagd voor alle examens van de opleidingsjaren
 voorafgaand aan het laatste opleidingsjaar.
2) Je hebt, indien voorzien, de verplichte stage afgerond. 
3) Je hebt deelgenomen aan alle examens van het laatste
 opleidingsjaar.
 
Van voorwaarde 3) kan de SYNTRA-campus afwijken als je 2/3 aanwe-
zig was in de lessen van het laatste opleidingsjaar (behoudens vrijstel-
ling en gewettigde afwezigheden) én je een grondige reden hebt om 
niet aanwezig te zijn op een examen van het laatste opleidingsjaar. De 
SYNTRA-campus neemt hierin een eindbeslissing.
Het eindwerk wordt stevig gebundeld zonder gebruik te maken van 
plastiek of metaal.

Opmerkingen: data waarop eindproeven zijn gepland, kunnen on-
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mogelijk gewijzigd worden. De opgave en puntenverdeling van de 
eindproef worden vooraf toegelicht door de docent-examinator.

Belangrijk
Zorg steeds dat je een kopie bijhoudt van documenten die je 
afgeeft: attesten, formulieren, het ondernemingsplan, je eind-
werk of monografie ... 

Regels voor de goede orde

De stiptheid van eenieder is de eerste stap tot de kwaliteit van de op-
leiding voor allen. Wij verwachten dat je op tijd naar de les komt. Aan 
het einde van de pauze gaan alle cursisten onmiddellijk terug naar het 
klaslokaal.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen: gsm, sie-
raden, grote geldbedragen, materiaal … Syntra kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging ervan. 

Uit respect voor elkaar en voor onze medewerkers die instaan voor het 
onderhoud, verwachten wij dat de cursisten alles in het werk stellen 
om de campus en alle lokalen netjes te houden: afval en papier in af-
val- en papiermandjes, niet eten of drinken in de gangen of leslokalen.
Er kan enkel gerookt worden in de rookruimtes. Tijdens de lessen wor-
den telefoons uitgezet.

Je kan alleen parkeren op de plaatsen die voorzien zijn voor cursisten. 
Pas op de parking je snelheid aan om geen beschadiging of ongeluk-
ken te veroorzaken. Parkeer niet op eigendom van omwonenden. 

Verzekeringen

Cursisten en docenten zijn verzekerd op weg naar de lessen en ook 
tijdens externe lessen op voorwaarde dat je vooraf het adres hebt 
doorgegeven.
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Uitzonderingen gelden bij dronkenschap of druggebruik, en ook voor 
stoffelijke schade gelden andere regels. Diefstal is niet verzekerd. 
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. 

Niet tevreden? Een idee?                                                                   

Wij streven permanent naar verbetering van onze klantvriendelijkheid 
en de kwaliteit van onze producten en diensten. Heb je suggesties 
ter verbetering, dan horen wij dat graag. Onze medewerkers zijn je  
aanspreekpunt en zullen je suggesties doorgeven aan de bevoegde 
personen of werkgroep.

Heb je ondanks onze inspanningen toch nog klachten, dan kan je 
steeds terecht bij onze campusassistenten, sectorconsulenten of cam-
pusmanagers. Zij zoeken zo snel mogelijk een oplossing.

Geraken jullie er samen niet uit, dan is er altijd nog onze ombuds-
vrouw Brigitte Wauters.

Portretrecht                                                              

Syntra AB maakt in de loop van het cursusjaar foto’s en video-opna-
mes van cursisten tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken 
we voor onze website en voor publicaties. Voor gerichte foto’s hebben 
we volgens de privacywet je expliciete toestemming nodig. 

Deze toestemming zal door de afdeling marketing gevraagd worden 
als het gaat om geposeerde, individuele foto’s bijv. genomen tijdens je 
opleiding. Mocht je beelden van jezelf willen laten verwijderen, kan je 
daarvoor een mailtje sturen naar marketing@syntra-ab.be.

Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heb je immers recht op 
toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om je persoons- 
gegevens. 
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Veiligheid                                                                     

Tijdens het praktijkgedeelte van je opleidingstraject, moet je han-
delen volgens de wettelijke bepalingen over de veiligheid (Wet van 
04.08.1996 Betreffende het Welzijn… art.2 § 1 – e ). Je neemt kennis 
van de “werkplaatsreglementen” en de “instructiefiches” die in de 
praktijklokalen zijn aangebracht en handelt ernaar. Syntra AB kan je 
als cursist weigeren, wanneer je – om welke reden ook – de veilig-
heidsvoorschriften negeert.
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EXAMENREGLEMENT
VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA

Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 september 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten vermeld in 
artikel 26, § 1, 2° en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting 
van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen

Art. 1 - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder:
1. actualisatie: speelt als onderdeel van het ondernemerschapstraject in op een 
veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of techni-
sche of sociale evoluties en zorgt er dus voor dat de basiscomponent zijn waarde 
behoudt. De duur van een actualisatie bedraagt maximaal één opleidingsjaar, 
tenzij de raad van bestuur beslist om van die termijn af te wijken en zijn beslissing 
motiveert.  Voor de actualisaties geldt dezelfde examen-reglementering als voor de 
basiscomponenten.
2. basiscomponent: vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit bij 
een sectoraal beroeps-competentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of 
regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevulde onder-
nemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden geïntegreerd 
aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. 
Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische complexiteit bepaald 
dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalificatie op de arbeidsmarkt. 
3. campus: lesplaats van een centrum;
4. centrum: één van de SYNTRA Centra voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine 
en Middelgrote Ondernemingen
5. curriculum: geheel van één of meerdere modules die de competenties beschrij-
ven, gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Het curriculum 
beschrijft onder andere het doel, de organisatie-voorwaarden, de toelatingsvoor-
waarden, de vrijstellingsvoorwaarden, de examens en, behoudens in het geval het 
maar één module is, de volgorde van demodules. 
6. cursus: de door de centra georganiseerde module van het curriculum. Elke cur-
sus groepeert cursisten van een zelfde opleidingsjaar en van  een zelfde opleiding, 
tenzij afwijking toegestaan op gemotiveerd verzoek.
7. cursus over bedrijfsbeheer:  cursus over de basiscompetenties van het 
bedrijfsbeheer die gericht zijn op het algemene commerciële, financiële, admi-
nistratieve en personeelsbeleid van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote 
ondernemingen en die beantwoorden aan een generiek ondernemersprofiel of 
regelgeving.
8. eindproef: praktijkproef zoals bedoeld in art. 73, 3e lid van het BVR onderne-
merschapstrajecten van 14.09.2012, in het kader van bedrijfsbeheer: de haalbaar-
heidsstudie
9. examen: geheel van examenonderdelen van een lesmodule
10.facultatieve modules: modules die tot een basiscomponent behoren, maar 
niet verplicht zijn voor het behalen van de kwalificatie, die een verbreding van 
de kernactiviteit van het beroep inhouden, maar niet voortbouwen op de initiële 
competenties van dit beroepscompetentieprofiel. Ze worden opengesteld voor 
cursisten die één of meer verplichte modules van dezelfde basiscomponent volgen 
of gevolgd hebben of  werkzaam zijn in de sector waar op het beroepscompeten-
tieprofiel van de basiscomponent van toepassing is.
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11.haalbaarheidsstudie: plan waarin de leefbaarheid van een zelfstandige 
onderneming wordt beschreven. Dit plan moet worden opgemaakt volgens een 
model aangeleverd door SYNTRA Vlaanderen
12.herexamens: tweede, derde en vierde zittijd
13.modulair curriculum: bestaat uit modules die niet aan opleidingsjaren ge-
bonden zijn. De modules kunnen verplicht of facultatief zijn, ordebepaald of niet 
ordebepaald. Het geheel van verplichte modules van de basiscomponent bevat de 
competenties van de kernactiviteit van het beroep en leidt tot het behalen van de 
kwalificatie. 
14.ondernemerschapstraject: een door SYNTRA Vlaanderen gescreend tra-
ject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek 
ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en 
activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als 
kmo-medewerker mogelijk is. Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, 
waarvan het zelfstandig ondernemerschap niet door een opleiding in een centrum 
kan worden verworven, leiden de competentieversterkende acties en activiteiten 
uitsluitend naar een uitstroom van kmo-medewerker.
15.opleiding: het door het centrum georganiseerde programma. De duur van een 
opleiding bedraagt één of meer opleidingsjaren.
16.opleidingsjaar: omvat minimaal 12 en maximaal 32 cursusweken, tenzij 
afwijking door de raad van bestuur (bij actualisaties, modulaire curricula, andere 
regelgeving of specificiteit van de opleiding).
17.programma: de beschrijving van de competentieversterkende acties en activi-
teiten van het ondernemerschapstraject, opgesplitst voor de basiscomponent en/
of de actualisatie.
18.thema: een onderdeel van de module 

HOOFDSTUK II – Algemeen

Art. 2 - Examenreglement

Het centrum bezorgt ten laatste op de 4de cursusdag het examenreglement aan 
elke cursist die zich inschrijft voor de opleidingen. De cursist tekent voor ontvangst 
en ter kennisneming.

Art.3 – Vier examenkansen

De cursisten kunnen maximum aan vier opeenvolgende ingerichte zittijden deelne-
men zonder verplicht opnieuw lessen te volgen. 
De vier zittijden gelden, ongeacht of de cursist deelnam aan de zittijd of niet. Een 
niet-afgelegd examen wordt beschouwd als een opgenomen examenkans, onge-
acht of de afwezigheid gewettigd of niet gewettigd is.
De vier examenkansen gelden zowel voor gewone examens als voor eindproeven.

HOOFDSTUK III – Inschrijving voor de examens

Art. 4 - Inschrijving voor de examens en eindproef eerste zittijd

Worden ingeschreven voor en toegelaten tot de examens en de eindproef, de  
cursisten

a) die op reglementaire wijze ingeschreven zijn voor de cursussen 
b) en die, behalve in geval van gewettigde afwezigheden, twee derde van de 
cursus hebben gevolgd, tenzij anders bepaald in het curriculum 
c) en die het cursus- en examengeld betaald hebben
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Toelichting bij a en b:
§1 Reglementaire inschrijving
§1.1. De cursisten die geslaagd zijn voor de examens, kunnen zich gedurende een 
termijn van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen,  waarvoor 
ze geslaagd zijn
§1.2. SYNTRA Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van 
de bepalingen in vorige paragraaf. 

§2 Gewettigde afwezigheid
De cursist  kan zijn afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van de nodige be-
wijsstukken van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de werkgever  
binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van afwezigheid. In 
het kader van het behoud van de erkenning van een stageovereenkomst is een 
verklaring van de werkgever onvoldoende om een afwezigheid te wettigen.

Art. 5 – Inschrijving voor herexamens 1

De deelnemers aan de examens of de eindproef die niet geslaagd zijn of afwezig 
waren, delen binnen de maand na de bekendmaking van de resultaten van de 
examens of de eindproef schriftelijk aan de campus mee dat zij wensen deel te 
nemen aan een volgende zittijd. 
De campus maakt melding van deze voorwaarde bij de bekendmaking van de 
resultaten aan de cursist. 

HOOFDSTUK IV – Organisatie examens

Art. 6 – Uitgangspunten

Elke cursist 
1° legt de examens af in de campus van het centrum waar hij ingeschreven is voor 
de cursussen;
2° neemt deel aan alle examens van de cursussen waarvoor hij is ingeschreven.

Art. 7 – Twee zittijden per cursusjaar

Tijdens elk cursusjaar worden 2 zittijden georganiseerd voor de examens van de 
cursussen van bedrijfsbeheer.  

Art. 8 – Tijdstip

Examens dienen georganiseerd te worden tussen 8 uur ’s morgens en 23 uur ’s 
avonds.

Art. 9 – Openbaar

§1. Met openbaarheid van examens wordt bedoeld:
a) De cursist die dit wenst, kan een waarnemer het examen laten bijwonen. De 
waarnemer kan geen cursist zijn die dit examen in dat cursusjaar moet afleggen of 
een cursist die in dat zelfde cursusjaar door de betrokken examinator moet wor-
den ondervraagd, evenmin als een bloed- of aanverwant tot in de vierde graad. 
De cursist verwittigt ten minste zeven kalenderdagen voor een examen de SYN-
TRA-coördinator voor dit examen en de ombudsman. Deze brengt de betrokken 
examinator tijdig op de hoogte. 
b) De examinator kan in overleg met de SYNTRA-coördinator  één of meer leden 
van het docerend personeel vragen een examen als waarnemer bij te wonen. Dit 
verzoek moet gericht worden aan de SYNTRA-coördinator voor het examen. Deze 
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brengt de betrokken cursist(en) tijdig op de hoogte. 
c) De waarnemer kan enkel schriftelijke notities nemen en mag niet tussenkomen 
in het examen noch quoteren.
§2. Daarnaast kan in het curriculum bepaald worden of de aanwezigheid van 
andere personen kan toegestaan worden.

Art. 10 – Organisatie eerste zittijd

§1. Informatie
De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof en de vorm 
van de examens, de  tussentijdse evaluatie en de haalbaarheidsstudie, zoals be-
paald in het curriculum, en over het tijdstip (datum en begin- en einduur).

§2. Tijdstip
De eerste zittijd  voor de examens sluit aan bij het einde van een cursus of een 
gedeelte van een cursus. Deze wordt tijdens de lesuren georganiseerd. 
De eindevaluatie bestaat uit het opmaken en verdedigen van een haalbaarheids-
studie. De verdediging vindt plaats na afloop van alle thema’s. De campus dient 
de eindproef zodanig te organiseren dat decursist voldoende tijd heeft om de 
opmerkingen  Financieel beleid te verwerken. Een minimale tussenperiode van 5 
tot 10 werkdagen dient in acht genomen te worden. Elk Syntra zal de procedure 
die in dit verband in de diverse 
lesplaatsen gevolgd wordt, bij voorkeur schriftelijk, meedelen aan de cursist. 
Bij het verplaatsen van het examen, de tussentijdse evaluatie of. de haalbaarheids-
studie naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen  
de melding en de nieuwe examendatum.

Art. 11 – Organisatie volgende zittijden

De deelnemers aan een volgende  zittijd nemen deel aan de examens, de tussen-
tijdse evaluatie en/of de haalbaarheidsstudie waarvoor zij, ook na deliberatie, niet 
geslaagd zijn of waarop zij afwezig waren tijdens de eerste zittijd.

§1. Tijdstip
§1.1. De tweede zittijd van de examens gaat door voor 5 september van hetzelfde 
jaar. Voor de cursussen waarvan de curricula modulair zijn opgebouwd, kan de 
raad van bestuur een afwijking toestaan op de termijnen voor de tweede zittijd. 
§1.2. De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats vanaf  een termijn van mini-
maal 14 kalenderdagen en maximaal zes maanden na de eerste zittijd.
§ 1.3. De derde en vierde zittijd van de examens / de eindproef van het opleidings-
jaar x vallen samen met de eerste en tweede zittijd van het opleidingsjaar x+1.

§2. Plaats
Een volgende zittijd van de examens of de  haalbaarheidsstudie vindt plaats in de 
campus waar de cursist de eerste zittijd heeft afgelegd. 

§3. Inhoud herexamens
De herexamens bevatten dezelfde elementen en zijn van dezelfde omvang als de 
oorspronkelijke examens, tenzij er een uitdrukkelijke beslissing en motivatie is van 
de deliberatiecommissie (in het geval van examens) of de examencommissie (in het 
geval van eindproeven) om hiervan af te wijken.

§4. Informatie herexamen eindproef
14 kalenderdagen  voor de tweede zittijd deelt de campus de datum, uur en 
plaats van de eindproef mee aan de cursisten.



27 -  Cursistengids 2016-2017

HOOFDSTUK V – Examencommissie, quotering, slagen

Art. 12 - Examencommissie

§1. De examens van de cursussen bedrijfsbeheer worden beoordeeld door een 
examencommissie die bestaat uit de lesgevers van de cursussen. 

§2. De eindproef (haalbaarheidsstudie) wordt beoordeeld door een examencom-
missie die bestaat uit twee lesgevers of drie lesgevers, waarvan minstens één voor 
financieel beleid.

Art. 13 - Quotering

§1. De module basiskennis bedrijfsbeheer wordt op 300 punten gequoteerd. De 
module ‘ 1ste stap naar een businessplan’ en de module ‘E-BBH’ worden op 240 
punten gequoteerd.

§2. De puntenverdeling per thema wordt voor de vierde lesdag  schriftelijk of digi-
taal meegedeeld. De beoordelingswijze wordt tijdens de eerste les toegelicht.

Art. 14. - Slagen 

Om te slagen voor het examen moeten de deelnemers minimum de helft van het 
totaal aantal punten behalen van de cursus alsmede de helft op ieder thema van 
de cursus zoals vastgelegd in het curriculum.

HOOFDSTUK VI – Deliberatie

Art. 15 - Deliberatiecommissie

§1. Elk centrum richt een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen 
van de raad van bestuur. 
De deliberatiecommissie bestaat uit minstens drie personen: 
• de directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde
• twee lesgevers
De directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde neemt het initiatief voor de 
organisatie van de deliberatie-commissie en zit deze voor.

§2. Alle leden van de deliberatiecommissie beschikken tijdens de beraadslaging 
over een dossier van de deelnemers die gedelibereerd moeten worden.

§3. De deliberatiecommissie beslist bij eenparigheid van stemmen, of bij gewone 
meerderheid, als wordt vastgesteld  dat eenparigheid niet haalbaar is.

Art. 16  - Tijdstip

De deliberatiecommissie beraadslaagt zowel na de eerste zittijd als na de herexa-
mens. De deliberatie vindt plaats uiterlijk 30 kalenderdagen na de evaluatie van de 
haalbaarheidsstudie.

Art. 17 - Voorwaarden

§1. De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de deliberatie van de 
deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden om te slagen. 
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§2. Om voor deliberatie in aanmerking te komen, dient de cursist
• minstens 1 x aan alle examenonderdelen deelgenomen te hebben
• minimum 50% van het totaal aantal punten behaald te hebben

HOOFDSTUK VII – Communicatie over de examens / eindproef -
Inzagerecht

Art. 18 – Communicatie door centrum  

Met toepassing van de richtlijnen van de raad van bestuur deelt het centrum de 
resultaten van de examens en indien van toepassing, de eindproef, mee aan de 
deelnemers en aan de regisseur. 

Art. 19 – Timing en elementen

§1. Het centrum deelt schriftelijk de behaalde punten mee aan de cursist,  uiterlijk 
14 kalendedagen na de deliberatie, doch in geen geval voor de deliberatie. 

§2. Ten laatste 14 kalenderdagen na de deliberatie-commissie deelt het centrum 
aan de cursist mee 
• welke examens opnieuw dienen afgelegd te worden 
• hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor een volgende zittijd
• welke opdrachten desgevallend moeten uitgevoerd worden
• welke de procedure is om een bezwaarschrift in te dienen, indien men niet  
 akkoord gaat met het verloop van het examen of de eindproef.

Art. 20 – Inzagerecht 3

Binnen de 14 kalenderdagen na de bekendmaking van de examenresultaten, kan 
de cursist een schriftelijk verzoek (per brief, e-mail, fax of persoonlijke overhandi-
ging) tot inzage richten aan de campus.. 
De cursist heeft recht op inzage, een kopie en/of feedback bij zijn persoonlijke 
examendocumenten. 
Feedback kan gegeven worden door:
• individuele examinatoren en/of verantwoordelijke docent
• de SYNTRA-coördinator van de examens
• de trajectbegeleider
• de campusmanager
• de ombudsman / de klachtencoördinator

Voor het verstrekken van kopieën kan SYNTRA een vergoeding van maximum 0,25 
euro per blad aan de cursist vragen.
Kopieën worden enkel verleend met onherkenbaar-making van de gegevens die 
op andere cursten betrekking hebben.

Art. 21 – Lesvolging na vier examenkansen

Na vier examenkansen wendt de cursist zich tot de campus. In overleg met  de 
adviseurs sectorale netwerking van SYNTRA Vlaanderen wordt bepaald of en welk 
lessenpakket moet gevolgd worden 
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HOOFDSTUK VIII – Klachten

Art. 22 -  Indieningstermijn 

Cursisten kunnen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van hun 
resultaten bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn, 
conform de procedure zoals weergegeven in art. 23.

Art. 23 - Procedure

§1. Ombudsman
Klachten worden bij voorkeur ingediend bij de ombudsman / klachtencoördinator 
van SYNTRA. 
De contactgegevens van de ombudsmannen van SYNTRA worden vermeld op de 
website van SYNTRA Vlaanderen. 

§2. Regisseur
Als de klacht niet wordt opgelost, laat SYNTRA aan de indiener van de klacht we-
ten dat hij met zijn klacht in tweede lijn terecht kan bij de regisseur van SYNTRA 
Vlaanderen. 
Klachten betreffende de werking van SYNTRA Vlaanderen, en klachten betreffen-
de een concrete opleiding waarvan de indiener oordeelt dat hij deze bij voorkeur 
bij SYNTRA Vlaanderen wenst in te dienen, kunnen rechtstreeks worden ingediend 
bij de regisseur. 

§3. Klacht indienen bij de regisseur
Een klacht bij de regisseur wordt ingediend via de volgende kanalen: 
1° het elektronisch klantenformulier op de website van SYNTRA Vlaanderen
2° email: klachten@syntravlaanderen.be
3° brief: Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
4° telefoon: 02 227.60.93

§4. – Procedure regisseur
§4.1. De regisseur SYNTRA VLAANDEREN bevestigt de ontvangst van de klacht 
binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst ervan aan de indiener van de klacht en 
aan de klachtencoördinator, tenzij de klacht zelf binnen die termijn afgehandeld is. 
Indien de regisseur niet bevoegd is, bezorgt hij waar mogelijk de klacht aan de 
bevoegde organisatie. Indien de klacht aan iemand extern wordt bezorgd, ont-
vangt de indiener van de klacht van de regisseur een kopie met de reden van de 
verzending en de contactgegevens van de betrokkene. 
§4.2. Ontvankelijkheid
De regisseur onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. 
Indien de klacht niet wordt behandeld, brengt de regisseur de indiener van de 
klacht en de klachten-coördinator daarvan schriftelijk op de hoogte. De weigering 
om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd. 
§4.3. Onderzoek
Wanneer de klacht ontvankelijk is, wordt deze onderzocht door de regisseur. 
De verplichting tot behandelen van een klacht, vervalt, indien aan een klacht tege-
moet gekomen wordt tot tevredenheid van de burger. 
De regisseur voert in alle onafhankelijkheid het onderzoek uit. Hij onderzoekt 
de klacht en bemiddelt tussen de indiener van de klacht en SYNTRA of SYNTRA 
Vlaanderen. Hij verwerkt de standpunten van alle partijen in een motivatie die 
uitmondt in een voorstel van beslissing aan de cursist. De beslissing wordt tevens 
meegedeeld aan de actor van SYNTRA Vlaanderen en aan het betrokken SYNTRA.
De regisseur doet er alles aan om een klacht binnen de 45 kalenderdagen na 
ontvangst af te handelen. 



30 - Cursistengids 2016-2017 | www.syntra-ab.be

§5. Beroep
De regisseur stelt de indiener van de klacht er van op de hoogte dat voor de ge-
vallen waar een besluit van de Vlaamse Regering dit voorziet, tegen zijn beslissing 
binnen de 7 dagen administratief beroep kan worden ingesteld bij de raad van 
bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaan-
deren, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel. 

§6 Procedure raad van bestuur
§6.1. Wanneer beroep wordt ingesteld bij de raad van bestuur, bevestigt de klach-
tencoördinator de ontvangst van de klacht aan zowel de indiener van het beroep 
als de regisseur.  
§6.2. Commissie Klachten
De commissie Klachten bespreekt de klacht op basis van een nota en voorstel van 
beslissing van de regisseur. 
De regisseur kan zijn eerder voorstel herzien en een nieuw voorstel aan de com-
missie Klachten voorleggen, dan wel het oude voorstel behouden. 
De indiener van de klacht heeft voor de commissie Klachten steeds de mogelijk-
heid om in verschijning gehoord te worden en kan zich laten bijstaan door een 
raadsman. 
De beslissing van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Onderne-
mersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een eindbeslissing.

§7. Beroepsmogelijkheden
Tegen de beslissing van de raad van bestuur kan  beroep ingesteld worden bij de 
Raad van State. Procedurefouten kunnen aanhangig gemaakt worden bij de klach-
tencoördinator of de Vlaamse Ombudsdienst. 

HOOFDSTUK IX – Kwalificaties

Art. 24.
Volgende kwalificatie kan behaald worden : 
G BBH.1: getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

HOOFDSTUK X – Inwerkingtreding

Art. 25.   
Dit examenreglement treedt in werking vanaf het cursusjaar 2016-2017. 
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LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE 
LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES
ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA 
VANAF CURSUSJAAR 2016-2017

(beroepskennis en geïntegreerd)

Dit les- en examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 september 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten 
vermeld in artikel 26, § 1, 2° en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Inhoud

Dit les- en examenreglement omvat volgende hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1  Algemeen

• Hoofdstuk 2  Inschrijving, toelating en vrijstellingen: De cursist schrijft 
zich in voor een opleidingsjaar van een lineair traject.  

• Hoofdstuk 3  Volgen van de lessen: Bij twee derde aanwezigheid in de 
lessen kan de cursist deelnemen aan de examens van een lineair traject. 

• Hoofdstuk 4  Examens en examengedragscode: Examens worden gequo-
teerd door de lesgever van het vak.

 
• Hoofdstuk 5  De eindproef:  De eindproef wordt gequoteerd door een 

examencommissie die bestaat uit een lesgever en een extern jurylid (tenzij het 
curriculum een andere samenstelling bepaalt). 

• Hoofdstuk 6  Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten 
van de examens en de eindproef: De cursist verneemt na een examen van 
de SYNTRA-campus of hij geslaagd is of niet voor dat vak. De cursist die niet 
geslaagd is voor een vak en in aanmerking komt voor deliberatie wacht de 
beslissing van de deliberatiecommissie af. Indien een cursist niet gedelibereerd 
is voor een vak of afwezig was in eerste zittijd, heeft hij recht op een tweede 
zittijd. 

• Hoofdstuk 7  Inzage, klachten en beroepsprocedure: De cursist heeft recht 
op inzage of een kopie en/of feedback op zijn persoonlijke examendocumen-
ten. De cursist kan bezwaar aantekenen tegen de manier waarop de examens 
verlopen zijn. 

• Hoofdstuk 8  Kwalificaties: Bij slagen voor een lineair traject krijgt de cursist 
een kwalificatie van het traject. Het traject omvat examens van vakken van 
opleidingsjaren, een eindproef en eventueel stage. 

• Hoofdstuk 9  Definities: Een verklarende woordenlijst van termen die in dit 
les- en examenreglement gebruikt worden. 
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HOOFDSTUK 1 – Algemeen

1.1. Dit les – en examenreglement geldt voor alle cursisten die ingeschreven zijn 
vanaf cursusjaar 2016-2017 in een lineair traject. 

1.2. Met de term ‘de cursist’ en verwijswoorden zoals ‘hij’ en ‘hem’ worden man-
nelijke en vrouwelijke cursisten bedoeld. 

1.3. Het les- en examenreglement is beschikbaar via de website van elk SYNTRA. 
De cursist tekent voor gezien van het les- en examenreglement voor het einde van 
de vierde lesweek. Op vraag bekomt de cursist ook een papieren versie van SYN-
TRA. Bij een wijziging in het les- en examenreglement brengt SYNTRA de cursist 
zo snel en gepast mogelijk op de hoogte. 

1.4. De cursist tekent voor gezien van les- en examenreglementen van lineaire 
trajecten die onder extern opgelegde reglementering vallen (andere dan die van 
SYNTRA Vlaanderen). Deze reglementering kan afwijken van wat er in dit regle-
ment beschreven staat.

HOOFDSTUK 2 – Inschrijving, toelating en vrijstellingen

2.1.  Algemeen

De cursist schrijft zich in voor een opleidingsjaar van een lineair traject. Het 
curriculum legt de volgorde van de opleidingsjaren vast. De cursist kan zich pas 
inschrijven voor het volgende opleidingsjaar nadat hij geslaagd is voor alle vakken 
van het vorige opleidingsjaar (uitzondering zie verder bij 6.4 en het addendum 
voltijdse dagopleiding).

2.2.  Toelatingen

2.2.1. De cursist wordt toegelaten tot een lineair traject als hij voldoet aan de 
algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden. 
De bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn gedefinieerd in het curriculum van het 
traject en te vinden op de website van elk SYNTRA. 

2.2.2. Toelatingen worden beslist door de toelatingscommissie van SYNTRA. 

2.2.3. Specifieke organisatie van toelatingsproeven:
2.2.3.1. Toelatingsproeven kunnen afgelegd worden: 
1) één maal per periode (januari-juni/juli-december) én
2) met een tussenperiode van minstens vier maanden
2.2.3.2. Toelatingsproeven voor het cursusjaar x/x+1 kunnen afgenomen worden 
vanaf 2 mei van het 
cursusjaar x. 

2.2.4. De cursist die slaagt voor een toelatingsproef blijft gedurende twee cursus-
jaren voldoen aan de desbetreffende toelatingsvoorwaarden voor het traject. De 
twee cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de proef aflegt en het 
volgende cursusjaar. Indien de toelatingsvoorwaarden tijdens deze twee cursus-
jaren wijzigen, moet de cursist voldoen aan de nieuwe toelatingsvoorwaarden 
vooraleer hij zich kan inschrijven voor dat traject. 

2.2.5. De cursist die geslaagd is voor de examens kan zich gedurende een termijn 
van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor het vak  waarvoor hij geslaagd 
is. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van slagen voor het vak. De vijf 



33 -  Cursistengids 2016-2017

cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de examens aflegt en de vier 
volgende cursusjaren. SYNTRA Vlaanderen kan hierop een afwijking verlenen. 

2.3.  Vrijstellingen 

2.3.1. De cursist kan bij de SYNTRA-campus waar hij les volgt een aanvraag tot 
vrijstelling indienen ten laatste de vierde lesweek van het vak. De cursist vraagt 
hiervoor bij de SYNTRA-campus een vrijstellingsformulier, waarop hij vermeldt voor 
welke vak(ken) hij een vrijstelling vraagt en hij voegt de relevante kwalificaties 
toe. De vrijstellingsaanvraag wordt behandeld door SYNTRA. De cursist krijgt de 
beslissing over zijn vrijstellingsaanvraag binnen een maand na het indienen van 
de aanvraag, op voorwaarde dat het dossier volledig is. De cursist volgt de lessen 
tijdens de behandelingsperiode van de vrijstelling.

2.3.2. De cursist kan vrijstelling aanvragen op basis van één of meerdere van de 
volgende documenten: 
• een diploma of getuigschrift 
• een bewijs van slagen voor een examen met een gelijke of ruimere leerinhoud  
 in het kader van de vorming van zelfstandigen en KMO’s 
• een bewijs van praktijkervaring 
• credits behaald in onderwijsinstellingen.

2.3.3. Een toegekende vrijstelling geldt voor lesvolging én examen. 

2.3.4. Vrijstelling voor eindproeven is niet mogelijk.  

2.3.5. Specifieke organisatie van vrijstellingsproeven:
 2.3.5.1. Vrijstellingsproeven kunnen afgelegd worden: 
 1) één maal per periode (januari-juni/juli-december) én
 2) met een tussenperiode van minstens vier maanden
 2.3.5.2. Vrijstellingsproeven voor het cursusjaar x/x+1 kunnen afgenomen
 worden vanaf 2 mei van het cursusjaar x. 

2.3.6. De cursist behoudt de behaalde resultaten voor een vrijstellingsproef gedu-
rende twee cursusjaren op voorwaarde dat het vak waarop de proef betrekking 
heeft niet inhoudelijk is gewijzigd (tenzij het curriculum anders bepaalt). De twee 
cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de proef aflegt en het vol-
gende cursusjaar. Als deze termijn voorbij is of als er tussentijds een inhoudelijke 
wijziging was, beslist SYNTRA over de geldigheid van de resultaten. 

HOOFDSTUK 3 – Volgen van de lessen

3.1.  Lesorganisatie

De cursist ontvangt ten laatste de eerste les een lessenrooster. Eventuele wijzigin-
gen worden tijdig gecommuniceerd door de SYNTRA-campus. 

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 lineaire traject. De cursist kan zijn afwe-
zigheid wettigen door een bewijsstuk van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een 
verklaring van de werkgever. Hij bezorgt dit bewijsstuk aan de SYNTRA-campus 
binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van afwezigheid en 
uiterlijk op de laatste lesdag van het cursusjaar (dag van het examen niet inbegre-
pen). In het geval de cursist afwezig is de laatste lesweek voor een examen dient 
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hij een bewijsstuk van afwezigheid in voor het examen. Een verklaring van de 
werkgever van de stageplaats volstaat niet voor cursisten met een stage-overeen-
komst (voor het behoud van de erkenning van deze overeenkomst).

HOOFDSTUK 4 – Examens en examengedragscode 

4.1.  Algemeen

4.1.1. Het curriculum bepaalt het te volgen traject en de volgorde waarin de exa-
mens afgelegd worden.

4.1.2. Examens worden georganiseerd tussen 8 u en 23 u. De examens vinden 
plaats in de SYNTRA-campus waar de cursist de lessen heeft gevolgd. Om gemo-
tiveerde redenen kan de SYNTRA-campus hiervan afwijken na goedkeuring door 
SYNTRA Vlaanderen. 

4.1.3. Examens worden gequoteerd door de lesgevers van de vakken. De cursist 
verneemt na de examens van de SYNTRA-campus of hij geslaagd is of niet voor 
een/de vak(ken).  De cursist die op dat moment niet geslaagd is voor een vak en in 
aanmerking komt voor deliberatie wacht de beslissing van de deliberatiecommissie 
af. 

4.2.  Twee examenkansen 

4.2.1. De cursist heeft recht op twee zittijden per cursusjaar. Elke SYNTRA-campus 
organiseert twee zittijden per cursusjaar. 

4.2.2. De cursist kan aan maximum twee door de SYNTRA-campus opeenvolgend 
ingerichte zittijden deelnemen. De zittijden tellen als ingericht, ongeacht of de 
cursist eraan deelnam of niet. Een niet afgelegd examen wordt beschouwd als een 
opgenomen examenkans. Om na die twee zittijden opnieuw te mogen deelne-
men aan het examen volgt de cursist opnieuw de lessen van het vak waarvoor hij 
niet slaagde (of afwezig was) en dient hij terug twee derde aanwezig te zijn in de 
lessen. 

4.2.3. In trajecten met verplichte stages bepaalt het curriculum de richtlijnen voor 
de tweede zittijd van de stage. Indien deze niet bepaald zijn in het curriculum 
gelden de gewone regels voor een vak.  

4.3.  Informatie over de examens

De SYNTRA-campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof, 
vorm en het tijdstip van examens. Bij een eventuele wijziging brengt de SYN-
TRA-campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte. 
De puntenverdeling van het examen, zoals bepaald in het curriculum, wordt ten 
laatste voor het einde van de vierde lesweek voor alle vakken van het opleidings-
jaar schriftelijk of digitaal aan de cursist meegedeeld. 

4.4.  Openbaarheid van examen(s)

Het is mogelijk om een examen of een eindproef te laten bijwonen door een 
waarnemer. Dit verzoek kan uitgaan van de cursist of de lesgever. Voor de proce-
dure en de toegelaten activiteiten van een waarnemer wendt de cursist of de do-
cent zich tot de SYNTRA-campus. Een adviseur of inspecteur van SYNTRA Vlaan-
deren kan altijd een examen bijwonen in het kader van kwaliteitszorg- of toezicht. 
Examens van extern gereglementeerde beroepen kunnen ook bijgewoond worden 
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door vertegenwoordigers van de controlerende overheid.

4.5.  Examengedragscode

SYNTRA kan op een evaluatiemoment gedrag vaststellen dat niet toegelaten is 
waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een 
cursist of die van medecursisten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden: 
• het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals gsm’s,  
 spiekbriefjes etc. 
• mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
• plagiaat
• het door anderen laten maken van een persoonlijk werk
• andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een lesgever of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij de 
cursist direct aan. De cursist moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op 
het examen. 
Merkt een lesgever dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken 
dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren.
Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij in eerste 
lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij 
SYNTRA Vlaanderen. 

4.6.  Organisatie van de examens van de eerste zittijd

4.6.1. De cursist wordt door de SYNTRA-campus automatisch ingeschreven en 
toegelaten tot de examens van
 de eerste zittijd als: 
• hij op reglementaire wijze ingeschreven is voor en toegelaten is tot het traject  
 én
• hij, rekening houdende met vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee  
 derde van de lessen van het opleidingsjaar heeft gevolgd (tenzij het curriculum  
 een ander aanwezigheidspercentage bepaalt) én
• hij het cursus- en examengeld betaald heeft. 

4.6.2. Tijdstip 
De examendata zijn opgenomen in het lessenrooster. 

4.7.  Organisatie van de examens van de tweede zittijd (herexamens)

4.7.1. De cursist die niet geslaagd is voor één of meerdere examens van de 
eerste zittijd of afwezig was op een examenmoment van de eerste zittijd kan zich 
inschrijven voor de examens van de tweede zittijd (de herexamens) binnen de ter-
mijn die vermeld wordt bij de communicatie van de resultaten van de eerste zittijd. 

4.7.2. De inhoud van de herexamens
Het herexamen handelt over dezelfde leerstof als het examen van de eerste zittijd.  
De deliberatiecommissie kan hiervan afwijken mits een grondige motivatie. 

4.7.3. Tijdstip
De examens van de tweede zittijd worden ten vroegste zeven kalenderdagen na 
de communicatie van de resultaten van de eerste zittijd georganiseerd. De resulta-
ten van de examens van de tweede zittijd worden voor de eerste les van het daar-
opvolgende opleidingsjaar gecommuniceerd. Indien het een laatste opleidingsjaar 
betreft worden de herexamens georganiseerd en de resultaten van de herexamens 
gecommuniceerd voor dertig september.
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HOOFDSTUK 5 – De eindproef 

5.1.  Organisatie van de eerste zittijd van de eindproef

5.1.1. De eindproef wordt georganiseerd op het einde van het traject. De cursist 
legt de eindproef af in de SYNTRA-campus waar hij de lessen heeft gevolgd. 

5.1.2. De SYNTRA-campus informeert de cursist vooraf over de inhoud, vorm, 
puntenverdeling en het tijdstip van de eindproef. Bij een eventuele wijziging 
brengt de SYNTRA-campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte. 

5.1.3.  De cursist is automatisch ingeschreven voor de eerste zittijd van de eind-
proef als hij voldoet aan volgende voorwaarden:

1)  hij is geslaagd voor alle examens van de opleidingsjaren voorafgaand aan het  
 laatste opleidingsjaar en heeft, indien voorzien, de verplichte stage afgerond én
2) hij  heeft deelgenomen aan alle examens van het laatste opleidingsjaar. 

5.1.4. Van 5.1.3. 2)  kan de SYNTRA-campus afwijken op voorwaarde dat: 
• de cursist twee derde aanwezig was in de lessen van het laatste opleidingsjaar 
 (behoudens vrijstelling en gewettigde afwezigheden) én
• de cursist een grondige reden heeft waarom hij niet aanwezig kon zijn op een  
 examen van het laatste opleidingsjaar. De SYNTRA-campus neemt hierin
 een eindbeslissing. 

5.1.5. De cursist heeft pas recht op een kwalificatie op het moment dat hij voor 
alle vakken, de verplichte stages én voor de eindproef geslaagd is.

5.2.  Organisatie van de tweede zittijd van de eindproef

5.2.1. De cursist heeft recht op twee zittijden voor de eindproef. Een SYN-
TRA-campus organiseert twee zittijden van de eindproef per cursusjaar. De SYN-
TRA-campus organiseert de tweede zittijd van een eindproef binnen een termijn 
van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eindproef van de eerste zittijd. 

5.2.2. De cursist legt deze zittijden af ten laatste het cursusjaar dat volgt op het 
cursusjaar waarin hij voor de eerste keer recht heeft op een eerste zittijd voor de 
eindproef (zie voorwaarden 5.1.3). Indien deze periode verstreken is of indien de 
cursist na twee zittijden niet geslaagd is voor de eindproef neemt hij contact op 
met de SYNTRA-campus. De cursist volgt daarna een individueel lessenpakket. Hij 
moet twee derde aanwezig zijn in de lessen van het lessenpakket om te mogen 
deelnemen aan een nieuwe zittijd van de eindproef.

5.2.3. De cursist die niet slaagde voor de eindproef van de eerste zittijd of niet 
deelnam neemt contact op met de SYNTRA-campus om zich in te schrijven voor 
de tweede zittijd van de eindproef. Eén maand voor de organisatie van de eind-
proef van de tweede zittijd deelt de SYNTRA-campus de datum, het uur en de 
plaats van de eindproef mee aan de cursisten die wensen deel te nemen aan de 
tweede zittijd.

5.2.4. De tweede zittijd van de eindproef handelt over dezelfde inhoud als de 
eindproef van eerste zittijd. De examencommissie kan hiervan afwijken, mits een 
grondige motivatie. 
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HOOFDSTUK 6 – Quotering, deliberatie en communicatie
van de resultaten van de examens en de eindproef

6.1.  Quotering

6.1.1. De examens van de vakken worden beoordeeld door de lesgevers. 

6.1.2. De eindproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit 
een lesgever en een extern jurylid (tenzij het curriculum een andere samenstelling 
bepaalt). 

6.1.3. De lineaire trajecten worden op 300 punten per opleidingsjaar gequoteerd 
(tenzij het curriculum anders bepaalt). De geïntegreerde trajecten worden op 600 
punten per opleidingsjaar gequoteerd. 

6.1.4. Facultatieve modules, toelatings- en vrijstellingsproeven worden gequoteerd 
op 100 punten.  

6.1.5. De eindproeven worden op 400 punten gequoteerd. 

6.2.  Slagen voor examens van een opleidingsjaar en slagen
voor de eindproef

6.2.1. De cursist slaagt voor een opleidingsjaar als hij: 
• aan alle examens en examenonderdelen van het opleidingsjaar deelnam
 (vrijgestelde vakken worden buiten beschouwing gelaten) én
• minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten van het opleidingsjaar
 (tenzij het curriculum andere slagingsnormen oplegt) én
• minimum de helft behaalde op elk vak  zoals vastgelegd in het curriculum
 (tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt) of gedelibereerd wordt.
Het hoogst behaalde resultaat op een vak blijft behouden bij latere zittijden. 

6.2.2. De cursist slaagt voor een facultatieve module als hij: 
• aan alle examenonderdelen van de module deelnam én
• minimum de helft van het totaal aantal punten van de module behaalde
 (tenzij het curriculum andere slaagnormen oplegt). 

6.2.3. De cursist slaagt voor een toelatingsproef of vrijstellingsproef als hij:  
• aan alle examenonderdelen deelgenomen heeft én
• minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten zoals vastgelegd in  
 het curriculum (tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt). 

6.2.4. De cursist slaagt voor de eindproef als hij:
• aan alle examenonderdelen deelgenomen heeft én
• minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten zoals vastgelegd in  
 het curriculum (tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt). 

6.2.5. De cursist is geslaagd voor een lineair traject als hij slaagt voor alle examens, 
de eventuele stage, én de eindproef. Hij heeft op dat moment recht op één of 
meer kwalificaties voor het traject (zie hoofdstuk 8). 

6.3.  Deliberatie

6.3.1. Elke SYNTRA-campus richt een deliberatiecommissie in die zowel beraad-
slaagt na de examens van de eerste als van de tweede zittijd. 

6.3.2. De deliberatiecommissie kan een eindproef niet delibereren. De examen-
commissie van de eindproef beslist of een cursist al dan niet geslaagd is voor de 
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eindproef. Bij niet slagen maakt de examencommissie een gemotiveerd verslag op.  

6.3.3. Er is geen deliberatie mogelijk voor toelatings- en vrijstellingsproeven.

6.3.4. De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de resultaten van de 
cursist die: 
• ministens één keer aan alle examens van een opleidingsjaar deelgenomen heeft  
 én
• minimum 50% van het totaal aantal punten van het opleidingsjaar behaald  
 heeft. 

Bij de tweede zittijd wordt het totaal berekend op basis van het hoogst behaalde 
resultaat op een vak.

6.4.  Combineren van twee opleidingsjaren bij niet slagen 
(uitzondering op 2.1)

6.4.1. De cursist die niet geslaagd is na twee zittijden behoudt het resultaat van de 
vakken waarvoor hij 
slaagde en kan zich inschrijven voor een volgend opleidingsjaar, indien hij voldoet 
aan alle onderstaande
voorwaarden :
• de cursist behaalde minimum 50% van het totaal aantal te behalen punten van  
 het opleidingsjaar én
• de cursist heeft minstens één maal aan alle examens van het opleidingsjaar  
 deelgenomen én
• de cursist heeft slechts een onvoldoende op maximum één derde van de totale  
 punten van het opleidingsjaar en die onvoldoende betreft maximum twee
 vakken én
• de cursist heeft een positief advies voor combinatie gekregen van de
 deliberatiecommissie.  

6.4.2. De cursist slaagt pas voor een volgend opleidingsjaar op het moment dat hij 
geslaagd is voor alle examens van het vorige opleidingsjaar. Een cursist kan enkel 
opeenvolgende opleidingsjaren combineren.

6.5.  Communicatie van de resultaten

6.5.1. De cursist verneemt van de SYNTRA-campus na een examen van de eerste 
zittijd of hij geslaagd is of niet voor dat vak. De cursist die niet geslaagd is voor 
een vak wacht de beslissing van de deliberatiecommissie af. De cursist ontvangt 
de resultaten van alle examens van de eerste zittijd maximum dertig dagen na het 
laatste examen van het opleidingsjaar. De cursist die gedelibereerd werd, krijgt 
geen exact resultaat van de gedelibereerde vakken.  De communicatie gebeurt op 
papier of digitaal. 

6.5.2. Bij niet slagen voor examens en/of de eindproef van de eerste zittijd deelt 
de SYNTRA-campus mee:
• welke examens opnieuw moeten afgelegd worden én
• hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor de examens tweede zittijd 

6.5.3. De cursist krijgt de resultaten van alle examens van de  tweede zittijd voor 
de eerste les van het daaropvolgende opleidingsjaar. Indien het een laatste op-
leidingsjaar betreft worden de resultaten ten laatste voor 30 september gecom-
municeerd door de SYNTRA-campus. De cursist die gedelibereerd werd, krijgt 
geen exact resultaat van de gedelibereerde vakken.  De communicatie gebeurt op 
papier of digitaal. 
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6.5.4. Bij niet slagen voor de eindproef tweede zittijd neemt de cursist contact op 
met de SYNTRA-campus voor een individueel lessenpakket om te kunnen worden 
toegelaten tot een volgende zittijd.

 
HOOFDSTUK 7 – Inzage, klachten en beroepsprocedure

7.1.  Inzagerecht

7.1.1. De cursist heeft recht op inzage of een kopie en/of feedback bij zijn per-
soonlijke examendocumenten. 

7.1.2. Hij kan binnen de 14 kalenderdagen na bekendmaking van de examenresul-
taten een schriftelijk verzoek tot inzage richten aan de SYNTRA-campus. 

7.1.3. Voor het verstrekken van kopieën kan de SYNTRA-campus een vergoeding 
van maximum 0,25 euro per blad aan de cursist vragen.

7.2.  Beroepsprocedure 

7.2.1. Indieningstermijn
De cursist kan uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de resulta-
ten bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn.

7.2.2. Procedure
7.2.2.1. Klachten kunnen in eerste instantie ingediend worden bij de ombudsman 
/ klachtencoördinator van SYNTRA. Hun contactgegevens worden vermeld op de 
website van SYNTRA Vlaanderen en op de website van elk SYNTRA.
7.2.2.2. De cursist kan met zijn klacht over het verloop van examens in tweede lijn 
terecht bij de Vlaamse Overheid – SYNTRA Vlaanderen. 
7.2.2.3. Klachten over de werking van SYNTRA Vlaanderen, en klachten betreffen-
de een concrete opleiding waarvan de cursist oordeelt dat deze bij voorkeur door 
SYNTRA Vlaanderen behandeld worden, kunnen rechtstreeks worden ingediend 
bij SYNTRA Vlaanderen. 
7.2.2.4. Een klacht bij SYNTRA Vlaanderen wordt ingediend via de volgende 
kanalen: 
1) het elektronisch klantenformulier op de website van SYNTRA Vlaanderen
2) email: klachten@syntravlaanderen.be
3) brief: Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
4) telefoon: 02 227.60.93
7.2.2.5. SYNTRA Vlaanderen bevestigt de ontvangst van de klacht binnen de ze-
ven kalenderdagen. Indien SYNTRA Vlaanderen niet bevoegd is, bezorgt hij waar 
mogelijk de klacht aan de bevoegde organisatie. SYNTRA Vlaanderen onderzoekt 
de ontvankelijkheid van de klacht. 
7.2.2.6. SYNTRA Vlaanderen onderzoekt de klacht in alle onafhankelijkheid en 
bemiddelt tussen de indiener van de klacht en SYNTRA. Hij verwerkt de standpun-
ten van alle partijen in een motivatie die uitmondt in een voorstel van beslissing 
aan de cursist. SYNTRA Vlaanderen doet er alles aan om een klacht binnen de 
vijfenveertig kalenderdagen na ontvangst af te handelen. 

7.2.3. Beroep 
Indien de cursist niet akkoord gaat met het voorstel van SYNTRA Vlaanderen kan 
hij tegen dit voorstel binnen de zeven dagen administratief beroep aantekenen 
bij de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - 
SYNTRA Vlaanderen, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel.  De beslissing van de raad 
van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA 
Vlaanderen is een eindbeslissing van het agentschap.
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Tegen de beslissing van de raad van bestuur kan  beroep ingesteld worden bij de 
Raad van State en bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

HOOFDSTUK 8 – Kwalificaties 

De cursist in een lineair traject kan volgende kwalificaties behalen: 
Getuigschriften : 
• G OT BK.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject basiscomponent beroeps-

kennis. Dit getuigschrift wordt uitgereikt aan de cursist die slaagt voor alle 
opleidingsjaren van een basiscomponent beroepskennis van een ondernemer-
schapstraject, inclusief de eindproef. 

• G OT BK kmo.1: getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis 
KMO-medewerker. Dit getuigschrift wordt uitgereikt aan de cursist die slaagt 
voor alle vakken voor de KMO-medewerker die gedefinieerd werden binnen 
een basiscomponent. 

• G AC.1: getuigschrift ondernemerschapstraject actualisatie (met examen). Dit 
getuigschrift wordt uitgereikt aan de cursist die slaagt voor de examens van alle 
vakken van de actualisatie. 

• G OT M ex.1: getuigschrift ondernemerschapstraject module met examen. Dit 
getuigschrift wordt uitgereikt op vraag van de cursist die geslaagd is voor een 
facultatieve module met examen. 

• G OT M zex.1: getuigschrift ondernemerschapstraject module zonder examen: 
Dit getuigschrift wordt uitgereikt op vraag van de cursist die  een facultatieve 
module zonder examen gevolgd heeft en voldoet aan het in het curriculum 
vereiste aanwezigheidspercentage. 

Diploma’s 
• D OT.1 : diploma ondernemerschapstraject basiscomponent. Dit diploma wordt 
uitgereikt aan de cursist die slaagt voor de examens van alle vakken van de basis-
component, zowel voor beroepskennis (inclusief de eindproef), de eventuele stage 
als voor bedrijfsbeheer (inclusief de haalbaarheidsstudie). 

HOOFDSTUK 9 – Definities

Toelichting bij de termen die in dit les- en examenreglement gebruikt worden: 

1.  actualisatie: een vorm van ondernemerschapstraject die inspeelt op een 
veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of 
technische of sociale evoluties en er dus voor zorgt dat de basiscomponent 
zijn waarde behoudt. Voor de actualisaties geldt dezelfde les- en examenre-
glementering als voor de basiscomponenten;

2.  basiscomponent: een vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit 
bij een sectoraal beroeps-competentieprofiel, een generiek ondernemerspro-
fiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevul-
de ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden 
geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende 
complexiteit. Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische 
complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalifica-
tie op de arbeidsmarkt;

3.  curriculum: beschrijving van de kennis, vaardigheden, attitudes en compe-
tenties die in de opleiding nagestreefd worden, alsook de doelstellingen, de 
organisatievoorwaarden, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaar-
den en  de examens;

4.  cursusjaar: de periode tussen 1 juli jaar x en 30 september jaar x+1;
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5.  deliberatiecommissie:  Elk SYNTRA richt een deliberatiecommissie op die 
een beslissing neemt over een cursist die in aanmerking komt voor delibera-
tie. De directeur van de SYNTRA-campus of zijn gevolmachtigde neemt het 
initiatief voor de organisatie van de deliberatiecommissie en zit deze voor;

6.  eindproef: een praktijkproef die, in combinatie met het slagen voor de 
verplichte vakken en stages, leidt tot een kwalificatie van de basiscomponent. 
De eindproef kan een reële praktische proef zijn, een verdediging van een 
monografie, of een combinatie van verschillende elementen;

7.  examen: geheel van examenonderdelen van een vak. Een examen maakt 
deel uit van een zittijd. 

8.  examencommissie: bestaat uit lesgever(s) en externe juryleden die de eind-
proef beoordelen;

9.  extern jurylid: vakdeskundige die deel uitmaakt van de examencommissie 
op een eindproef en geen lesgever (geweest) is van de cursist in de opleiding 
waarop de eindproef betrekking heeft;

10.  facultatieve module: module die tot een basiscomponent behoort maar 
niet verplicht is voor het behalen van de kwalificatie, die een verbreding van 
de kernactiviteit van het beroep inhoudt, maar niet voortbouwt op de initiële 
competenties van dit beroepscompetentieprofiel. Ze wordt opengesteld voor 
de cursist die één of meer verplichte modules van dezelfde basiscomponent 
volgt of gevolgd heeft of werkzaam is in de sector waarop het beroepscom-
petentieprofiel van de basiscomponent van toepassing is. 

11. geïntegreerd traject: een traject waarbij de basiscomponent beroepskennis 
en bedrijfsbeheer als één geheel wordt aangeboden;

12. herexamen: het examen van de tweede zittijd;
13. lineair (ondernemerschaps-)traject: een door SYNTRA Vlaanderen 

gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentie-
profiel, een ondernemersprofiel of regelgeving. Een traject is opgebouwd uit 
verschillende vakken of onderdelen die in een vaste volgorde samen volgens 
een logica van opleidingsjaren leiden naar een kwalificatie. De duur van een 
traject bedraagt één of meer opleidingsjaren;

14. opleidingsjaar: groepering van vakken van eenzelfde traject in termen van 
een jaar. Een traject bestaat uit één of meerdere opleidingsjaren. Bij een 
voltijdse dagopleiding (VDO) kunnen meerdere opleidingsjaren binnen één 
cursusjaar vallen. 

15. SYNTRA-campus: lesplaats van een SYNTRA;
16. SYNTRA: een erkende vzw voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen die meerdere SYNTRA-campussen omvat;
17. toelatingscommissie: Elk SYNTRA richt een toelatingscommissie op die een 

beslissing neemt bij twijfel over de toelating van cursisten tot een traject. 
18. toelatingsproef: een proef die dient afgelegd te worden om tot een traject 

toegelaten te worden.
19. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaande-

ren: dit publiekrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap 
(EVA) helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, 
vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. De SYNTRA 
vzw en SYNTRA Vlaanderen vormen samen het SYNTRA-netwerk;

20. vrijstellingsproef: een proef die dient afgelegd te worden om van een 
vrijstelbaar vak te kunnen worden vrijgesteld;

21. zittijd: bestaat uit zowel het examen zelf als de beoordeling, deliberatie én 
communicatie van de resultaten.

ADDENDUM bij het examenreglement voor de cursisten van de lineaire 
ondernemerschapstrajecten die een voltijdse dagopleiding volgen

Voor de cursisten van de voltijdse dagopleidingen (VDO) kan, op advies 
van de deliberatiecommissie én in overleg met de decentrale adviseur, 
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afgeweken worden van alle voorwaarden in 6.4, behalve van de voorwaar-
de dat de cursist 50% moet behalen op het totaal aantal punten van het 
opleidingsjaar. Voor deze cursisten wordt een begeleidings- en opvolgplan 
opgesteld. Een cursist kan echter de eindproef niet afleggen zolang hij niet 
deelgenomen heeft aan alle examens van alle opleidingsjaren en, indien 
voorzien, de verplichte stage heeft afgerond, én geslaagd is voor alle oplei-
dingsjaren voorafgaand aan het laatste opleidingsjaar in het traject.
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LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE
MODULAIRE BASISCOMPONENTEN  EN ACTUALISATIES
ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA 
VANAF CURSUSJAAR 2016-2017

(beroepskennis)

Dit les- en examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 september 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten 
vermeld in artikel 26, § 1, 2° en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Inhoud

Dit les- en examenreglement omvat volgende hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1  Algemeen

• Hoofdstuk 2  Inschrijving, toelating en vrijstellingen: De cursist schrijft 
zich in voor een modulair traject of voor een module.  

• Hoofdstuk 3  Volgen van de lessen: Bij twee derde aanwezigheid in de 
lessen van de module kan de cursist deelnemen aan het/de examen(s) van de 
module. 

• Hoofdstuk 4  Examens en examengedragscode: Examens worden gequo-
teerd door de lesgever van de module. 

• Hoofdstuk 5  De eindproef:  De eindproef wordt gequoteerd door een 
examencommissie die bestaat uit een lesgever en een extern jurylid (tenzij het 
curriculum een andere samenstelling bepaalt). 

• Hoofdstuk 6  Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten 
van de examens en de eindproef: De cursist verneemt na een examen van 
de SYNTRA-campus of hij geslaagd is of niet voor een module. 

• Hoofdstuk 7  Inzage, klachten en beroepsprocedure: De cursist heeft recht 
op inzage of een kopie en/of feedback op zijn persoonlijke examendocumen-
ten. De cursist kan bezwaar aantekenen tegen de manier waarop de examens 
verlopen zijn. 

• Hoofdstuk 8  Kwalificaties: Bij slagen voor een modulair traject krijgt de 
cursist een kwalificatie van het traject. Het traject omvat examens van modules, 
een eindproef en eventueel stage. Op vraag krijgt de cursist een kwalificatie van 
een module.

• Hoofdstuk 9  Definities: Een verklarende woordenlijst van termen die in dit 
les- en examenreglement gebruikt worden. 
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HOOFDSTUK 1 – Algemeen

1.1. Dit les- en examenreglement geldt voor alle cursisten die ingeschreven zijn 
vanaf cursusjaar 2016-2017 in een modulair traject.  
1.2. Met de term ‘de cursist’ en verwijswoorden zoals ‘hij’ en ‘hem’ worden man-
nelijke en vrouwelijke cursisten bedoeld. 
1.3. Het les- en examenreglement is beschikbaar via de website van elk SYNTRA. 
De cursist tekent voor gezien van het les- en examenreglement voor het einde van 
de vierde lesweek. Op vraag bekomt de cursist ook een papieren versie van SYN-
TRA. Bij een wijziging in het les- en examenreglement brengt SYNTRA de cursist 
zo snel en gepast mogelijk op de hoogte. 
1.4. De cursist tekent voor gezien van les- en examenreglementen van modules of 
modulaire trajecten die onder extern opgelegde reglementering vallen (andere dan 
die van SYNTRA Vlaanderen). Deze reglementering kan afwijken van wat er in dit 
reglement beschreven staat. 

HOOFDSTUK 2 – Inschrijving, toelating en vrijstellingen

2.1. Algemeen

De cursist schrijft zich in voor een module of een modulair traject. Het curriculum 
legt de volgorde van de modules vast. Een traject kan ordebepaalde modules om-
vatten. Een cursist kan pas slagen voor een hoger ordebepaalde module nadat hij 
geslaagd is voor alle examens van de voorgaande, lager ordebepaalde module(s) 
(uitzondering zie verder bij addendum voltijdse dagopleiding). 

2.2. Toelatingen

2.2.1. De cursist wordt toegelaten tot een module of een modulair traject als hij 
voldoet aan de algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden. 
De bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn gedefinieerd in het curriculum van de 
module of het traject en te vinden op de website van elk SYNTRA. 
2.2.2. Toelatingen worden beslist door de toelatingscommissie van SYNTRA. 

2.2.3. Specifieke organisatie van toelatingsproeven:
2.2.3.1. Toelatingsproeven kunnen afgelegd worden: 
1) één maal per periode (januari-juni/juli-december) én
2) met een tussenperiode van minstens vier maanden

2.2.3.2. Toelatingsproeven voor het cursusjaar x/x+1 kunnen afgenomen worden 
vanaf 2 mei van hetcursusjaar x.
 
2.2.4. De cursist die slaagt voor een toelatingsproef blijft gedurende twee cur-
susjaren voldoen aan de desbetreffende toelatingsvoorwaarden voor de module 
of het traject. De twee cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de 
proef aflegt en het volgende cursusjaar. Indien de toelatingsvoorwaarden tijdens 
deze twee cursusjaren wijzigen, moet de cursist voldoen aan de nieuwe toelatings-
voorwaarden vooraleer hij zich kan inschrijven voor het traject of de module. 

2.2.5. De cursist die geslaagd is voor de examens kan zich gedurende een termijn 
van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de module waarvoor hij geslaagd 
is. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van slagen voor de module. De 
vijf cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de examens aflegt en de 
vier volgende cursusjaren. SYNTRA Vlaanderen kan hierop een afwijking verlenen. 



45 -  Cursistengids 2016-2017

2.3.  Vrijstellingen 

2.3.1. De cursist kan bij de SYNTRA-campus waar hij les volgt een aanvraag tot 
vrijstelling indienen ten laatste de vierde lesweek van de module. De cursist kan 
vrijstelling aanvragen voor een volledige module, niet voor een onderdeel ervan. 
Hij vraagt hiervoor bij de SYNTRA-campus een vrijstellingsformulier waarop hij 
vermeldt voor welke module(s) hij een vrijstelling vraagt en voegt de relevante 
kwalificaties toe. De vrijstellingsaanvraag wordt behandeld door SYNTRA. De 
cursist krijgt de beslissing over zijn vrijstellingsaanvraag binnen een maand na het 
indienen van de aanvraag, op voorwaarde dat het dossier volledig is. De cursist 
volgt de lessen tijdens de behandelingsperiode van de vrijstelling.

2.3.2. De cursist kan vrijstelling aanvragen op basis van één of meerdere van de 
volgende documenten: 
• een diploma of getuigschrift 
• een bewijs van slagen voor een examen met een gelijke of ruimere leerinhoud  
 in het kader van de vorming van zelfstandigen en KMO’s 
• een bewijs van praktijkervaring 
• credits behaald in onderwijsinstellingen.

2.3.3. Een toegekende vrijstelling geldt voor lesvolging én examen. 

2.3.4. Vrijstelling voor eindproeven is niet mogelijk.  

2.3.5. Specifieke organisatie van vrijstellingsproeven:
2.3.5.1. Vrijstellingsproeven kunnen afgelegd worden: 
1) één maal per periode (januari-juni/juli-december) én
2) met een tussenperiode van minstens vier maanden
2.3.5.2. Vrijstellingsproeven voor het cursusjaar x/x+1 kunnen afgenomen worden 
vanaf 2 mei van het cursusjaar x.
 
2.3.6. De cursist behoudt de behaalde resultaten voor een vrijstellingsproef gedu-
rende twee cursusjaren op voorwaarde dat de module waarop de proef betrekking 
heeft, niet inhoudelijk is gewijzigd (tenzij het curriculum anders bepaalt). De twee 
cursusjaren omvatten het cursusjaar waarin de cursist de proef aflegt en het vol-
gende cursusjaar. Als deze termijn voorbij is of als er tussentijds een inhoudelijke 
wijziging was, beslist SYNTRA over de geldigheid van de resultaten. 

HOOFDSTUK 3: Volgen van de lessen

3.1.  Lesorganisatie

De cursist ontvangt ten laatste de eerste les een lessenrooster. Eventuele wijzigin-
gen worden tijdig gecommuniceerd door de SYNTRA-campus. 

3.2.  Verplichte lesvolging en gewettigde afwezigheid

De cursist moet ten minste twee derde van de lessen aanwezig zijn om te mogen 
deelnemen aan het examen van de module (tenzij het curriculum andere voor-
waarden voor aanwezigheid bepaalt). De cursist kan zijn afwezigheid wettigen 
door een bewijsstuk van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de 
werkgever. Hij bezorgt dit bewijsstuk binnen de 30 kalenderdagen te rekenen 
vanaf de eerste dag van afwezigheid en uiterlijk op de laatste lesdag van de mo-
dule (dag van het examen niet inbegrepen).  Een verklaring van de werkgever van 
de stageplaats volstaat niet voor cursisten met een stage-overeenkomst (voor het 
behoud van de erkenning van deze overeenkomst). 
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HOOFDSTUK 4: Examens en examengedragscode 

4.1.  Algemeen

4.1.1. Het curriculum kan ordebepaalde en niet ordebepaalde modules omvatten. 
Bij ordebepaalde modules legt het curriculum de volgorde van de modules op. De 
cursist kan pas slagen voor een hogere ordebepaalde module nadat hij geslaagd 
is voor alle examens van de voorgaande module(s) (uitzondering in addendum 
voltijdse dagopleiding (VDO)).  

4.1.2. Examens worden georganiseerd tussen 8 u en 23 u. De examens vinden 
plaats in de SYNTRA-campus waar de cursist de lessen heeft gevolgd. Om gemo-
tiveerde redenen kan de SYNTRA-campus hiervan afwijken na goedkeuring door 
SYNTRA Vlaanderen. 

4.1.3. Examens worden gequoteerd door de lesgevers van de modules. De cursist 
verneemt na de examens van de SYNTRA-campus of hij geslaagd is of niet voor 
een module.  

4.2. Twee examenkansen 

4.2.1. De cursist heeft recht op twee zittijden per cursusjaar. Elke SYNTRA-campus 
organiseert twee zittijden per cursusjaar. 

4.2.2. De cursist kan aan maximum twee door de SYNTRA-campus opeenvolgend 
ingerichte zittijden deelnemen. De zittijden tellen als ingericht, ongeacht of de 
cursist eraan deelnam of niet. Een niet afgelegd examen wordt beschouwd als een 
opgenomen examenkans. Om na die twee zittijden opnieuw te mogen deelnemen 
aan het examen volgt de cursist eerst opnieuw de lessen van de module waarvoor 
hij niet slaagde (of afwezig was) en dient hij terug twee derde aanwezig te zijn in 
de lessen. 

4.2.3. In trajecten met verplichte stages bepaalt het curriculum de richtlijnen voor 
de tweede zittijd van de stage. Indien deze niet bepaald zijn in het curriculum 
gelden de gewone regels voor een module.  

4.3. Informatie over de examens

De SYNTRA-campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof, 
vorm en het tijdstip van examens. Bij een eventuele wijziging brengt de SYN-
TRA-campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte. 
De puntenverdeling van het examen, zoals bepaald in het curriculum, wordt ten 
laatste voor het einde van de vierde lesweek van de module schriftelijk of digitaal 
aan de cursist meegedeeld. 

4.4. Openbaarheid van examen(s)

Het is mogelijk om een examen of een eindproef te laten bijwonen door een 
waarnemer. Dit verzoek kan uitgaan van de cursist of de lesgever. Voor de proce-
dure en de toegelaten activiteiten van een waarnemer wendt de cursist of de do-
cent zich tot de SYNTRA-campus. Een adviseur of inspecteur van SYNTRA Vlaan-
deren kan altijd een examen bijwonen in het kader van kwaliteitszorg- of toezicht. 
Examens van extern gereglementeerde beroepen kunnen ook bijgewoond worden 
door vertegenwoordigers van de controlerende overheid. 

4.5. Examengedragscode

SYNTRA kan op een evaluatiemoment gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, 
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waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een 
cursist of die van medecursisten.
Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden: 
• het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals gsm’s, 
spiekbriefjes etc. 
• mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
• plagiaat
• het door anderen laten maken van een persoonlijk werk
• andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een lesgever of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij de 
cursist direct aan. De cursist moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op 
het examen. 

Merkt een lesgever dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken 
dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren.
Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij in eerste 
lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij 
SYNTRA Vlaanderen.

4.6. Organisatie van de examens van de eerste zittijd

4.6.1. De cursist wordt door de SYNTRA-campus automatisch ingeschreven en 
toegelaten tot de examens van de eerste zittijd als: 
• hij op reglementaire wijze ingeschreven is en toegelaten tot het modulair traject  
 (of de module) én
• hij, rekening houdende met vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee  
 derde van de lessen van de module heeft gevolgd (tenzij het curriculum een  
 ander aanwezigheidspercentage bepaalt) én
• hij het cursus- en examengeld betaald heeft. 

4.6.2. De examendata zijn opgenomen in het lessenrooster. 

4.7. Organisatie van de examens van de tweede zittijd (herexamens)

4.7.1. De cursist die niet geslaagd is voor één of meerdere examens van de 
eerste zittijd of afwezig was op een examenmoment van de eerste zittijd kan zich 
inschrijven voor de examens van de tweede zittijd (de herexamens) binnen de ter-
mijn die vermeld wordt bij de communicatie van de resultaten van de eerste zittijd. 

4.7.2. De inhoud van het herexamen
Het herexamen handelt over dezelfde leerstof als het examen van de eerste zittijd. 
De deliberatiecommissie kan hiervan afwijken mits een grondige motivatie. 

4.7.3. Tijdstip
Modules zonder ordebepaaldheid: 
De examens van de tweede zittijd worden ten vroegste zeven kalenderdagen 
na de communicatie van de resultaten van de  eerste zittijd georganiseerd. De 
examens van de tweede zittijd zijn gequoteerd, gedelibereerd en de resultaten 
gecommuniceerd ten laatste voor de start van het volgende opleidingsjaar. De ex-
amens van de tweede zittijd van een laatste niveau in een modulair traject worden 
georganiseerd en de resultaten ervan gecommuniceerd voor dertig september. 
Modules met ordebepaaldheid: 
Bij een modulair traject met ordebepaalde modules moet de cursist geslaagd zijn 
voor de examens van de modules van een lagere orde vooraleer hij kan deelnemen 
aan de examens van modules van een hogere orde. Hij kan wel de lessen volgen 
van de volgende ordebepaalde module in afwachting van de bekendmaking van 
zijn resultaten van de module van de lagere orde. De examens van de tweede zit-
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tijd worden ten vroegste zeven kalenderdagen na de communicatie van de eerste 
zittijd georganiseerd. De SYNTRA-campus bezorgt de definitieve resultaten binnen 
dertig kalenderdagen na de start van de volgende module, en in ieder geval voor 
het examen van de module van een hogere orde. De cursist die niet geslaagd is 
voor de tweede zittijd van een lagere module, mag de lessen van de volgende mo-
dule niet meer verder volgen. Hij start opnieuw met de module van de lagere orde 
(uitzondering addendum VDO). De examens van de tweede zittijd van een laatste 
niveau in een modulair traject met ordebepaaldheid worden georganiseerd en de 
resultaten ervan gecommuniceerd voor dertig september. 

HOOFDSTUK 5 – Eindproef 

5.1. Organisatie van de eerste zittijd van de eindproef

5.1.1. De eindproef wordt georganiseerd op het einde van het traject. De cursist 
legt de eindproef af in de SYNTRA-campus waar hij de lessen heeft gevolgd. 

5.1.2. De SYNTRA-campus informeert de cursist vooraf over de inhoud, vorm, 
puntenverdeling en het tijdstip van de eindproef. Bij een eventuele wijziging 
brengt de SYNTRA-campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte. 

5.1.3. De cursist is automatisch ingeschreven voor de eerste zittijd van de eind-
proef als hij voldoet aan volgende voorwaarden:
1) hij is geslaagd voor alle modules voorafgaand aan de modules van de laatste 
orde en heeft, indien voorzien, de verplichte stage afgerond én
2) hij heeft deelgenomen aan alle examens van de modules van de laatste orde. 

5.1.4. Van 5.1.3. 2) kan de SYNTRA-campus afwijken op voorwaarde dat: 
• de cursist twee derde aanwezig was in de lessen van de module(s) van de laat-
ste orde (behoudens vrijstelling en gewettigde afwezigheden) én
• de cursist een grondige reden heeft waarom hij niet aanwezig kon zijn op het 
examen. De SYNTRA-campus neemt hierin een eindbeslissing. 

5.1.5. De cursist heeft pas recht op een kwalificatie op het moment dat hij voor 
alle modules, de verplichte stages én voor de eindproef geslaagd is.

5.2.  Organisatie van de tweede zittijd van de eindproef 

5.2.1. De cursist heeft recht op twee zittijden voor de eindproef. Een SYN-
TRA-campus organiseert twee zittijden
van de eindproef per cursusjaar. De SYNTRA-campus organiseert de tweede zittijd 
van een eindproef binnen een
termijn van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eindproef van de 
eerste zittijd.

5.2.2. De cursist legt deze zittijden af ten laatste het cursusjaar dat volgt op het 
cursusjaar waarin hij voor de eerste keer recht heeft op een eerste zittijd voor de 
eindproef (zie voorwaarden 5.1.3). deze periode verstreken is of indien de cursist 
na twee zittijden niet geslaagd is voor de eindproef neemt hij contact op met de 
SYNTRA-campus. De cursist volgt daarna een individueel lessenpakket. Hij moet 
twee derde aanwezig zijn in de lessen van het lessenpakket om te mogen deelne-
men aan een nieuwe zittijd van de eindproef.

5.2.3. De cursist die niet slaagde voor de eindproef van de eerste zittijd of niet 
deelnam neemt contact op met de SYNTRA-campus om zich in te schrijven voor 
de tweede zittijd van de eindproef. Eén maand voor de organisatie van de eind-
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proef van de tweede zittijd deelt de SYNTRA-campus de datum, het uur en de 
plaats van de eindproef mee aan de cursisten die wensen deel te nemen aan de 
tweede zittijd.

5.2.4. De tweede zittijd van de eindproef handelt over dezelfde inhoud als de 
eindproef van eerste zittijd. De
examencommissie kan hiervan afwijken mits een grondige motivatie. 

HOOFDSTUK 6 – Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten

6.1.  Quotering

6.1.1. De examens van de modules worden beoordeeld door de lesgevers. 

6.1.2. De eindproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit 
een lesgever en een extern jurylid (tenzij het curriculum een andere samenstelling 
bepaalt). 

6.1.3. (Facultatieve) modules worden gequoteerd op 100 punten.  

6.1.4. Toelatings- en vrijstellingsproeven worden gequoteerd op 100 punten.  

6.1.5. De eindproeven worden op 400 punten gequoteerd. 

6.2.  Slagen voor examens van een module en slagen voor de eindproef

6.2.1. De cursist slaagt voor een module als hij: 
• aan alle examenonderdelen van de module deelnam én
• minimum de helft van het totaal aantal punten van de module behaalde
 (tenzij het curriculum andere slaagnormen oplegt). 

Het hoogst behaalde resultaat op een module blijft behouden bij latere zittijden. 

6.2.2. De cursist slaagt voor een toelatingsproef of vrijstellingsproef als hij:  
• aan alle examenonderdelen deelgenomen heeft én
• minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten zoals vastgelegd
 in het curriculum (tenzij het curriculum andere slagingsnormen vastlegt). 

6.2.3. De cursist slaagt voor de eindproef als hij:
• aan alle examenonderdelen deelgenomen heeft én
• minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten zoals vastgelegd in
 het curriculum (tenzij het curriculum andere slagingsnormen vastlegt). 

6.2.4. De cursist is geslaagd voor een modulair traject als hij slaagt voor alle modu-
les, eventuele stage, én de eindproef. Hij heeft op dat moment recht op één of 
meer kwalificaties voor het traject (zie hoofdstuk 8). 

6.3.  Deliberatie

6.3.1. Elke SYNTRA-campus richt een deliberatiecommissie in die zowel beraad-
slaagt na de examens van de eerste als van de tweede zittijd.   

6.3.2. De deliberatiecommissie kan een eindproef niet delibereren. De examen-
commissie van de eindproef beslist of een cursist al dan niet geslaagd is voor de 
eindproef. Bij niet slagen maakt de examencommissie een gemotiveerd verslag op.  
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6.3.3. Er is geen deliberatie mogelijk voor toelatings- en vrijstellingsproeven. 

6.3.4. De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de resultaten van de 
cursist die: 
• minstens één keer aan alle examenonderdelen van een module deelgenomen  
 heeft én
• minimum 40% op het examen van de module behaald heeft.

De cursist behoudt het hoogst behaalde resultaat van de twee zittijden. 

6.4.  Communicatie van de resultaten

6.4.1. van modules zonder ordebepaaldheid

De cursist krijgt van de SYNTRA-campus ten laatste dertig kalenderdagen na het 
examen van de eerste zittijd de resultaten van de modules zonder ordebepaald-
heid. Dit gebeurt op papier of digitaal. 

Een SYNTRA-campus organiseert een examen tweede zittijd ten vroegste zeven 
kalenderdagen na de communicatie van de resultaten van de eerste zittijd. De 
examens van de tweede zittijd zijn gequoteerd, gedelibereerd en de resultaten 
gecommuniceerd ten laatste voor de start van het volgende opleidingsjaar. De exa-
mens van de tweede zittijd van een laatste module in een modulair traject worden 
georganiseerd en de punten gecommuniceerd voor 30 september. Dit gebeurt op 
papier of digitaal.

De cursist die gedelibereerd werd, krijgt geen exact resultaat van de gedelibereer-
de module
.  
6.4.2. van modules met ordebepaaldheid
De cursist krijgt de resultaten van examens van de eerste zittijd ten laatste 30 
kalenderdagen na het examen van de module. Dit gebeurt digitaal of op papier. 
Bij ordebepaalde modules moet de cursist geslaagd zijn voor de examens van 
de modules van een lagere orde vooraleer hij kan deelnemen aan de examens 
van modules van een hogere orde. Hij kan wel de lessen volgen van de volgende 
ordebepaalde module in afwachting van de bekendmaking van zijn resultaten van 
de tweede zittijd van de module van de lagere orde. Indien hij niet slaagt voor 
de tweede zittijd van de module van een lagere orde, moet hij meteen de lessen 
stopzetten in de module van hogere orde. Hij kan zich opnieuw inschrijven voor 
de module van de lagere orde. 
Een SYNTRA-campus organiseert een examen tweede zittijd ten vroegste zeven 
kalenderdagen na de communicatie van de resultaten van eerste zittijd. Deze 
examens van de tweede zittijd zijn gequoteerd, gedelibereerd en de resultaten 
gecommuniceerd ten laatste 30 dagen na de start van de module van een hogere 
orde, en in ieder geval voor het examen van de module van een hogere orde. De 
examens van de tweede zittijd van een laatste niveau in een modulair traject wor-
den georganiseerd en de punten ervan gecommuniceerd voor 30 september.  Dit 
gebeurt op papier of digitaal.
De cursist die gedelibereerd werd, krijgt geen exact resultaat van de gedelibereer-
de module. 

6.4.3. Van resultaten van de eindproef
6.4.3.1. Bij niet slagen voor examens en/of de eindproef van de eerste zittijd deelt 
de SYNTRA-campus mee:
• welke examens opnieuw moeten afgelegd worden én
• hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor de examens tweede zittijd.  
6.4.3.2. Bij niet slagen voor de eindproef tweede zittijd neemt de cursist contact 
op met de SYNTRA-campus voor een individueel lessenpakket om te kunnen wor-
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den toegelaten tot een volgende zittijd.

HOOFDSTUK 7 – Inzage, klachten en beroepsprocedure

7.1.  Inzagerecht

7.1.1. De cursist heeft recht op inzage of een kopie en/of feedback bij zijn per-
soonlijke examendocumenten. 

7.1.2. Hij kan binnen de 14 kalenderdagen na bekendmaking van de examenresul-
taten een schriftelijk verzoek tot inzage richten aan de SYNTRA-campus. 

7.1.3. Voor het verstrekken van kopieën kan de SYNTRA-campus een vergoeding 
van maximum 0,25 euro per blad aan de cursist vragen. 

7.2.  Beroepsprocedure 

7.2.1. Indieningstermijn
De cursist kan uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de resulta-
ten bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn.

7.2.2. Procedure
7.2.2.1. Klachten kunnen in eerste instantie ingediend worden bij de ombudsman 
/ klachtencoördinator van SYNTRA. Hun contactgegevens worden vermeld op de 
website van SYNTRA Vlaanderen en op de website van elk SYNTRA.
7.2.2.2. De cursist kan met zijn klacht over het verloop van examens in tweede lijn 
terecht bij de Vlaamse Overheid – SYNTRA Vlaanderen. 
7.2.2.3. Klachten over de werking van SYNTRA Vlaanderen, en klachten betreffen-
de een concrete opleiding waarvan de cursist oordeelt dat deze bij voorkeur door 
SYNTRA Vlaanderen behandeld worden, kunnen rechtstreeks worden ingediend 
bij SYNTRA Vlaanderen. 
7.2.2.4. Een klacht bij SYNTRA Vlaanderen wordt ingediend via de volgende 
kanalen: 
1) het elektronisch klantenformulier op de website van SYNTRA Vlaanderen
2) email: klachten@syntravlaanderen.be
3) brief: Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
4) telefoon: 02 227.60.93
7.2.2.5. SYNTRA Vlaanderen bevestigt de ontvangst van de klacht binnen de ze-
ven kalenderdagen. Indien SYNTRA Vlaanderen niet bevoegd is, bezorgt hij waar 
mogelijk de klacht aan de bevoegde organisatie. SYNTRA Vlaanderen onderzoekt 
de ontvankelijkheid van de klacht. 
7.2.2.6. SYNTRA Vlaanderen onderzoekt de klacht in alle onafhankelijkheid en 
bemiddelt tussen de indiener van de klacht en SYNTRA. Hij verwerkt de standpun-
ten van alle partijen in een motivatie die uitmondt in een voorstel van beslissing 
aan de cursist. SYNTRA Vlaanderen doet er alles aan om een klacht binnen de 
vijfenveertig kalenderdagen na ontvangst af te handelen. 

7.2.3. Beroep 
Indien de cursist niet akkoord gaat met het voorstel van SYNTRA Vlaanderen kan 
hij tegen dit voorstel binnen de zeven dagen administratief beroep aantekenen 
bij de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - 
SYNTRA Vlaanderen, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel. De beslissing van de raad 
van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA 
Vlaanderen is een eindbeslissing van het agentschap.
Tegen de beslissing van de raad van bestuur kan  beroep ingesteld worden bij de 
Raad van State en bij de Vlaamse Ombudsdienst.
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HOOFDSTUK 8 – Kwalificaties 

De cursist in een modulair traject kan volgende kwalificaties behalen: 

Getuigschriften 
• G OT BK.1: getuigschrift ondernemerschapstraject basiscomponent beroeps-

kennis. Dit getuigschrift wordt uitgereikt aan de cursist die slaagt voor alle 
modules van een basiscomponent beroepskennis van een ondernemerschap-
straject, inclusief de eindproef. 

• G OT BK kmo.1: getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis 
KMO-medewerker. Dit getuigschrift wordt uitgereikt aan de cursist die slaagt 
voor alle modules voor de KMO-medewerker die gedefinieerd werden binnen 
een basiscomponent. 

• G AC.1: getuigschrift ondernemerschapstraject actualisatie (met examen). Dit 
getuigschrift wordt uitgereikt op vraag van de cursisten die slaagt voor de exa-
mens van alle modules van de actualisatie. 

• G OT M ex.1: getuigschrift ondernemerschapstraject module met examen. Dit 
getuigschrift wordt uitgereikt op vraag van de cursist die slaagt voor een modu-
le met examen. Dit kan zowel een module van een basiscomponent als van een 
actualisatie zijn, zowel een verplichte als een facultatieve module. 

• G OT M zex.1: getuigschrift ondernemerschapstraject module zonder exa-
men. Dit getuigschrift wordt uitgereikt op vraag van de cursist die een module 
zonder examen gevolgd heeft en voldoet aan het in het curriculum vereiste 
aanwezigheidspercentage. 

Certificaten
• C AC.1 Certificaat Ondernemerschapstraject actualisatie (zonder examen)

Diploma’s 
• D OT.1 : diploma ondernemerschapstraject basiscomponent. Dit diploma wordt 

uitgereikt aan de cursist die slaagt voor de examens van alle modules van de 
basiscomponent, zowel voor beroepskennis (inclusief de eindproef), de even-
tuele stage als voor bedrijfsbeheer (inclusief de haalbaarheidsstudie behaald 
binnen het SYNTRA-netwerk). 

HOOFDSTUK 9 – Definities

Toelichting bij de termen die in dit les-en examenreglement gebruikt worden: 

1.  actualisatie: een vorm van ondernemerschapstraject die inspeelt op een 
veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of 
technische of sociale evoluties en er dus voor zorgt dat de basiscomponent 
zijn waarde behoudt. Voor de actualisaties geldt dezelfde les- en examenre-
glementering als voor de basiscomponenten;

2.  basiscomponent: een vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit 
bij een sectoraal beroeps-competentieprofiel, een generiek ondernemerspro-
fiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevul-
de ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden 
geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende 
complexiteit. Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische 
complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalifica-
tie op de arbeidsmarkt; 
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3.  curriculum: beschrijving van de kennis, vaardigheden, attitudes en compe-
tenties die in de opleiding nagestreefd worden, alsook de doelstellingen, de 
organisatievoorwaarden, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaar-
den en  de examens;

4.  cursusjaar: de periode tussen 1 juli jaar x en 30 september jaar x+1;
5.  deliberatiecommissie:  Elk SYNTRA richt een deliberatiecommissie op die 

een beslissing neemt over een cursist die in aanmerking komt voor delibera-
tie. De directeur van de SYNTRA-campus of zijn gevolmachtigde neemt het 
initiatief voor de organisatie van de deliberatiecommissie en zit deze voor;

6.  eindproef : een praktijkproef die, in combinatie met het slagen voor de ver-
plichte modules en stages, leidt tot een kwalificatie van de basiscomponent. 
De eindproef kan een reële praktische proef zijn, een verdediging van een 
monografie, of een combinatie van verschillende elementen;

7.  examen : geheel van examenonderdelen van een module. Een examen 
maakt deel uit van een zittijd;

8.  examencommissie: bestaat uit lesgever(s) en externe juryleden die de eind-
proef beoordelen;

9.  examenonderdeel: afgebakend onderdeel van een module en het examen. 
10. extern jurylid: vakdeskundige die deel uitmaakt van de examencommissie 

op een eindproef en geen lesgever (geweest) is van de cursist in de opleiding 
waarop de eindproef betrekking heeft.

11. facultatieve module : module die tot een basiscomponent behoort maar 
niet verplicht is voor het behalen van de kwalificatie. Ze houdt een verbre-
ding van de kernactiviteit van het beroep in, maar bouwt niet verder op de 
initiële competenties van dit beroepscompetentieprofiel. Facultatieve modules 
worden opengesteld voor de cursisten die één of meer verplichte modules 
van dezelfde basiscomponent volgt of gevolgd heeft of  werkzaam is in de 
sector waarop het beroepscompetentieprofiel van de basiscomponent van 
toepassing is. 

12. geïntegreerd traject: een traject waarbij de basiscomponent beroepskennis 
en bedrijfsbeheer als één traject wordt aangeboden; 

13. herexamen: het examen van de tweede zittijd;
14. modulair (ondernemerschaps-)traject: een door SYNTRA Vlaanderen 

gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentie-
profiel, een ondernemersprofiel of regelgeving. Een traject is opgebouwd uit 
verschillende modules met of zonder ordebepaaldheid die leiden naar een 
kwalificatie. 

15. opleidingsjaar: groepering van modules van eenzelfde traject in termen van 
een jaar. 

16. ordebepaaldheid: het curriculum kan ordebepaalde en niet ordebepaalde 
modules omvatten. Bij ordebepaalde modules legt het curriculum op dat de 
cursist de examens van de modules van een volgende orde niet kan afleggen 
vooraleer hij geslaagd is voor de examens van modules van een lagere orde.

17. SYNTRA-campus: lesplaats van een SYNTRA;
18. SYNTRA: een erkende vzw voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen die meerdere SYNTRA-campussen omvat;
19. toelatingscommissie: Elk SYNTRA richt een toelatingscommissie op die een 

beslissing neemt bij twijfel over de toelating van cursisten tot een traject. 
20. toelatingsproef: een proef die dient afgelegd te worden om tot een traject 

toegelaten te worden.
21. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaande-

ren: dit publiekrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap 
(EVA) helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, 
vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. De SYNTRA 
vzw en SYNTRA Vlaanderen vormen samen het SYNTRA-netwerk;

22. vrijstellingsproef: een proef die dient afgelegd te worden om van een 
vrijstelbare module te kunnen worden vrijgesteld;
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23. zittijd: bestaat uit zowel het examen zelf als de beoordeling, deliberatie én 
communicatie van de resultaten;

ADDENDUM bij het examenreglement voor de cursisten van de modulaire 
ondernemerschapstrajecten die een voltijdse dagopleiding volgen

Voor de cursisten van de voltijdse dagopleidingen (VDO) kan, op advies van 
de deliberatiecommissie én in overleg met de decentrale adviseur, afgewe-
ken worden van de voorwaarden in  4.1.1. Voor deze cursisten wordt een 
begeleidings- en opvolgplan opgesteld. De afwijking is geldig tot het einde 
van het cursusjaar. Een cursist kan echter de eindproef niet afleggen zo-
lang hij niet deelgenomen heeft aan alle examens van de modules van alle 
opleidingsjaren en, indien voorzien, de verplichte stage heeft afgerond, 
én geslaagd is voor alle examens van de modules van de opleidingsjaren 
voorafgaand aan het laatste opleidingsjaar in het traject. 
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