
Inleidend woordje nieuw cursusjaar 
Het opleidingsABC van Syntra. Doe je mee? 
Beste Docent 

Zoef… de vakantie is weer voorbij. 

 
De kinderen naar school, bedrijven draaien op volle toeren, het jobaanbod staat op het hoogste peil sinds 2007. 
 
Tijd voor actie. 
Onze on- en offline communicatie draait op volle toeren om potentiële cursisten tot in jouw klaslokaal te brengen. 
Help mee je opleiding te verkopen en deel de campagne ‘Het opleidingsABC van Syntra’ in jouw netwerk. 
Je vindt deze campagne op facebook, linkedin en twitter. 
Veel succes!  

Lieve Struyf, Marketing manager Syntra-AB 

 
	 	



Aanvraagprocedure docentenkaart 

Vorig kalenderjaar lanceerden we de docentenkaart. Na enkele vertragingen hopen we dat iedereen 
ondertussen zijn kaart heeft kunnen aanvragen.   
De docentenkaart is één kalenderjaar geldig. Er zijn twee periodes om je nieuwe kaart voor 2017 aan te vragen. 

• Vanaf 1 oktober 2016 t.e.m. 13 november 2016 
• Vanaf 27 maart 2017 t.e.m. 30 april 2017 

  

De kortingen en de aanvraagprocedure vinden jullie nog steeds terug op de infopagina. 
  

 
	 	



Wijziging van het les- en examenrooster 

Er is door Syntra Vlaanderen een nieuw Les- en Examenreglement uitgewerkt dat geldt voor alle cursisten 
die in september 2016 een Ondernemerschapstraject starten. Cursisten die voor die datum aan een 
Ondernemerschapstraject begonnen zijn, vallen nog tot aan het einde van hun opleiding onder het 'oude' 
examenreglement 2014 – 2015. 
De cursisten ontvangen dit Les- en Examenreglement via de Cursistengids. Cursisten dienen te handtekenen 
voor 'gezien'. Verder is dit ook steeds via onze website raadpleegbaar. 
In geval van twijfel of onduidelijkheden, gelieve de cursist altijd door te verwijzen naar de campusadministratie. 
  

We lichten voor jou alvast de belangrijkste veranderingen toe: 

Hoofdstuk 2 : Inschrijvingen, Toelatingen, Vrijstellingen 
• De geldigheid van de resultaten van toelatings- en vrijstellingsproeven is uitgebreid tot het cursusjaar waarin de 

proeven zijn afgenomen én het daarop volgend cursusjaar. 
• Cursisten kunnen pas na 5 jaar een reeds gevolgd ondernemerschapstraject opnieuw volgen. De 5-jaren termijn 

begint te lopen op het moment dat men slaagt voor een vak of module, dit geldt dan als eerste cursusjaar en 
daarbij worden dan de volgende 4 jaren geteld 

• Documenten op basis waarvan vrijstellingen kunnen toegekend worden zijn : 
o diploma of getuigschrift 
o bewijs van slagen voor een examen van gelijke of ruimere inhoud in het kader van vorming voor zelfstandigen of 

KMO 
o bewijs van praktijkervaring 
o credits behaald in een onderwijsinstelling. 

  

Hoofdstuk 3 : Volgen van lessen 
• Het lessenrooster dient ten laatste de 1ste les ter beschikking gesteld te worden. 
• De puntenverdeling dient ten laatste voor het einde van de 4de lesweek ter beschikking gesteld te worden. 
• De opdracht van de eindproef dient binnen een redelijk termijn aan de cursisten bezorgd te worden, concreet ten 

laatste vóór de kerstvakantie. 
• Wettigingen afwezigheden dienen binnen de 30 dagen aan de campus bezorgd te worden én ten laatste vóór het 

examen. 
  

Hoofdstuk 4 : Examens en Gedragscode + Hoofdstuk 5 : Eindproef 
• Voortaan dient tussentijds én binnen de 30 dagen meegedeeld te worden aan de cursist of hij geslaagd is of niet 

voor een examen. Hierbij gaat het enkel om een Geslaagd- / Niet Gelaagd-mededelingen, dus geen exacte 
resultaten. Cursisten die niet geslaagd zijn, maar wel in aanmerking komen voor deliberatie, dienen dan de 
deliberatie af te wachten. Als een cursist gedelibereerd wordt, worden nooit exacte punten gecommuniceerd. 

• Het aantal examenkansen is voortaan beperkt tot 2, dit zowel voor examens van vakken als voor de eindproef. 
Als de cursist na 2 keer niet slaagt, is hij verlicht om opnieuw de lessen te volgen en 2/3de aanwezig te zijn. Bij 
twee maal niet slagen voor de eindproef dient een individueel lessenpakket samengesteld te worden dat de 
cursist verplicht volgt en waarvoor hij 2/3de aanwezig moet zijn. 

• Er is voortaan ook een examengedragscode voorzien. In geval van plagiaat, spieken of eender welk 
ontoelaatbaar gedrag op het examen, moet de docent of toezichthouder de cursist hier onmiddellijk op 
aanspreken en moet de cursist het examenlokaal verlaten, dit resulteert in een nul op het examen. 

• De 2de zittijd kan pas plaatsvinden ten vroegste 7 dagen na communicatie van de resultaten van de 1ste zittijd. 
  

Hoofdstuk 6 : Quotering, Deliberatie en Communicatie 
• Voortaan blijft het hoogst behaalde resultaat op een vak of module behouden (ipv het meeste recente resultaat in 

Examenreglement 2014 – 2015) 



• Om gedelibereerd te kunnen worden voor een module in een modulaire opleiding moet de cursist 40% behaald 
hebben (de 50%-regel uit Examenreglement 2014 – 2015 is dus afgeschaft). 

• Cursisten kunnen enkel combineren indien aan alle volgende voorwaarden voldaan : 
o minimum 50% van het totaal van de punten 
o minstens één keer aan alle examens deelgenomen 
o slechts onvoldoende op maximum 1/3de van de totale punten én maximum op 2 vakken onvoldoende 
o na positief advies van de deliberatiecommissie 

Het gevolg van combineren is wel dat de lessen van vakken waarvoor cursist niet slaagde, opnieuw dienen 
gevolgd te worden. 

  

Alvast bedankt om dit nieuwe Les- en Examenreglement correct toe te passen! 
	 	



Aangepassing arbeidscontracten docenten 

In overleg met de andere Syntra koepels hebben we besloten om de arbeidscontacten voor de docenten 
aan te passen van “contracten voor een welomschreven werk” naar “contracten voor bepaalde duur”. 
Hierdoor beantwoorden de contracten volledig aan de voorwaarden die door Syntra Vlaanderen zijn 
opgelegd. 
In de praktijk heeft dit voor jullie geen grote gevolgen. Het is steeds het lesrooster dat regelt wanneer je als 
docent je “arbeidsprestatie” aflegt. 

Verder hebben we in de nieuwe contracten nog enkele aanpassingen aangebracht rond het opstarten van de 
opleidingen, preventie op het werk en verduidelijkingen over de tewerkstellingsbreuk. 

Moest je hierover vragen hebben kan je steeds terecht bij je campusassistent. 
	 	



Wijzigingen persoonlijke gegevens: hou ons op de 
hoogte! 

Wanneer er zich een wijziging voordoet in je persoonlijke levenssfeer, al dan niet met impact op je 
loonverwerking, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan jouw campusassistent.  
Denk maar aan wijzigingen in burgerlijke staat, personen ten laste, … maar ook adres- telefoon- of 
mailadreswijzigingen zijn belangrijk om door te geven. 

Op die manier kunnen wij deze gegevens up to date houden in onze systemen. 
	 	



Data pedagogische bijscholingen 

Wegwijs voor nieuwe docenten 
De wegwijs voor nieuwe docenten bestaat uit 2 sessies die je op weg helpen in jouw lesopdracht. In de eerste 
sessie maken we je wegwijs bij Syntra AB en de doelgroep, in de tweede sessie overlopen alle onderdelen van 
goed lesgeven in een notendop!  

• Berchem op donderdag van 19-22u op 8 & 15 september 2016 
• Turnhout op woensdag van 19-22u op 21 & 28 september 2016 
• Leuven op dinsdag van 19-22u op 4 & 11 oktober 2016 
• Mechelen op zaterdag van 9-12u op 15 & 22 oktober 2016 

Schrijf je hier in! 

 

Bijscholingen voor docenten 
• Feedback geven: in Berchem op vrijdag 7 oktober 2016 van 19-22u. Inschrijven! 

  

• Wegwijs in evalueren: in Berchem op dinsdag 25 april 2017 van 19-22u. inschrijven 
  

• Activerende werkvormen in je les: deze pedagogische bijscholing bestaat uit 2 sessies: inschrijven 
o in Berchem op donderdag 1 & 8 december 2016 van 19-22u. 
o in Berchem op woensdag 15 & 22 maart 2017 van 19-22u. 

  

• Omgaan met taalverschillen en –achterstand: in Berchem op 7 februari 2017 van 19-22u. inschrijven 
  

• Spreken voor een groep: in Leuven op dinsdag 21 februari 2017 van 19-22u. inschrijven 
	 	



Vind apps voor je klas met Appsakee 

Ga je aan de slag met tablets of smartphones in je klas? 
Dan vind je op Appsakee de educatieve app die je zoekt. 
Sorteren kan per type toestel: Android, Apple of Windows.  

  

 
	 	



Extra informatie voor docenten in Berchem 

Nieuwe campus, nieuwe afspraken...voor docenten die lesgeven in campus Antwerpen hebben we nog 
enkele belangrijke mededelingen  
  

Parkeerbeleid 
Parkeren rond de campus zal steeds voor iedereen betalend verlopen. Er zijn ook nergens aparte voorbehouden 
parkeerplaatsen voor docenten of cursisten tijdens de daguren. 

Wie vorig jaar reeds lesgaf in Berchem weet dat je met een speciale kortingkaart aan een gereduceerd tarief kon 
parkeren in Q-park. 

Deze regeling is momenteel niet meer van kracht. We werken aan een oplossing, maar het zal enkele weken 
duren voor dit praktisch in kannen en kruiken is. Tot zolang zal je dus – indien je bij Q-park wenst te parkeren – 
het volle tarief moeten betalen. Zodra de nieuwe oplossing rond is, zullen we dit zeker communiceren 

Overdag kan geparkeerd worden in betalende parkeerzones of aan de overzijde van de Singel. Alle info vind je 
ook op onze website: http://www.syntra-ab.be/campussen/campus-antwerpen 
  

Wij zijn campus Antwerpen! 

Campus Metropool bestaat niet meer. Wij zijn van naam veranderd en voortaan gaan we door het leven 
als Campus Antwerpen. Omwille van de herkenbaarheid voor cursisten die niet in het Antwerpse wonen. 
Ook de contactgegevens van de campus zijn gewijzigd. Kopie-aanvragen worden voortaan gemaild 
naarbalie.antwerpen@syntra-ab.be, en het algemene mailadres van de campus dat we communiceren aan 
cursisten isantwerpen@syntra-ab.be. 
Ook het oude telefoonnummer van de voormalige lesplaats in Kontich is niet langer in gebruik. 

Heb je op voorhand kopies aangevraagd voor je les? Dan vind je die voortaan in het docentenlokaal T005 
 

HDMI-adapter 

In de campus werken we uitsluitend met beamers met HDMI aansluitingen. Werk je met een eigen laptop 
en heb je enkel een VGA uitgang aan je toestel, schaf je dan tijdig een converter aan. Wij stellen 
zelf GEEN adapters van VGA naar HDMI meer ter beschikking. 
 

Houd ramen en deuren gesloten 

De meeste lokalen in Berchem beschikken niet over airco maar over automatische luchtverversing. Deze 
koelt de lucht niet, maar ververst deze. Het systeem werkt optimaal wanneer je deuren en ramen in het 
leslokaal gesloten houdt. 
	 	



Syntra in de kijker 

Vrijdag 2 september toonden onze cursisten juwelier-goudsmid hun mooiste creaties tijdens de eerste 
juwelenexpo in Campus Antwerpen.  
Meer foto's van dit geslaagd toonmoment vind je op onze Facebookpagina. 

 

 



 
	 	



Upcoming events 

Topjobs@logistics – 20 oktober 2016 
Onder de vlag van Syntra Bedrijfstrainingen zetten we op deze beurs onze havengerelateerde en logistieke 
opleidingen in de kijker. 
	 	



Verkoop je opleiding in een videoboodschap 

 

  

Sinds kort zetten we onze opleidingen in de kijker met korte vlogs, daarin vertel je als docent wat je opleiding juist 
inhoudt. Neem alvast een kijkje op ons youtubekanaal hoe je collega's dit aanpakken!  
 
Interesse? 
Mail je coördinaten naar marketing@syntra-ab.be en geef aan welke opleiding je wil promoten, we nemen dan 
snel contact met je op! 
	


