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Departementale studentenraad GW  

Datum 22/04/2020 

Aanwezig Elise Beeckmans, Loubna Chadli, Andrea Hermans, Silke De Potter 

(secretaris), Marie-Elise Bodson, Nahida El Makrini, Pieter Geerts, 

Naomi Elewaut, Wout Daneels, Balder Lambrecht, Katrijn Corens 

(voorzitter) 

Genodigden: Marc De Deken, Richard Sleeckx, Inge Lambrechts, 

Michelle Geentjens 

Technisch advies vanuit de roostering: Steffi de Prince, Pauline 

Snoeks, Jamila Bouckchour 

Verontschuldigd Ennio Roels (ondervoorzitter), Jadzia van Mersbergen, Kirsten Meynen 

Afwezig / 

 

 

1 OER AP 

In het OER 20-21 is een kleine aanvullingen gedaan bij artikel 15.6 i.v.m. het wettigen van 

afwezigheid buiten de examenreeks. De wijze van wettigen en de periode van indienen 

bewijsmateriaal zijn toegevoegd, maar zijn exact dezelfde als die voor het wettigen van afwezigheid 

binnen de examenreeks.  

 

Advies: 

De DSR geeft een gunstig advies. 

 

 

2 ECTS-fiches 

Er wordt toegelicht dat er wijzigingen zullen gebeuren aan de ECTS-fiches – ten voordele van de 

student. De opleidingen zijn nu al een paar dagen bezig om de examenorganisatie goed in kaart te 

brengen voor de studenten. Ook zullen bepaalde examens naar voor gebracht worden (begin mei), 

zodat studenten in juni meer tijd krijgen om stages af te ronden. Dit is echter verschillend van 

opleiding tot opleiding.  

 

 

3 Academische kalenders  

Er wordt toegelicht dat de publicatiedatum van de examenresultaten van de eerste examenperiode is 

verplaatst van 23 juni naar 29 juni, om die week te kunnen gebruiken voor stages en dat het resultaat 

ervan meegeteld kan worden bij de examenresultaten.  
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Het inzagemoment is dan ook verplaatst naar 30 juni en ook de procedures voor aantekening van 

beroep kunnen dan nog gebeuren voor de zomersluiting.  

Deze aanpassingen zullen gebeuren in de zogenaamde COVID-kalenders.  

 

Advies: 

De DSR geeft hiervoor een gunstig advies. 

 

4 Stages 

Er wordt toegelicht dat voor studenten die op 29 juni niet al hun stage-uren hebben kunnen presteren, 

zijn mogelijke oplossingen bedacht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de stage verdergezet wordt in 

augustus en zo de eerste zittijd voor de stage wordt verlengd. Voor laatstejaarsstudenten wordt 

geprobeerd alle studenten tijdig te laten afstuderen, dus daar kan ook de zomervakantie voor gebruikt 

worden, desnoods ook een latere eerste zittijd tot eind augustus.  

Het departement, de hogeschool en de VLHORA stellen alles in het mogelijk om studenten te kunnen 

laten afstuderen. Alle maatregelen zijn ten voordele van de student. 

Volgende week is een departementaal overleg gepland met de stagecoördinatoren over de heropstart 

van stages. Het zou kunnen dat ook hier alternatieve opdrachten worden voorzien om de stages te 

kunnen afronden (als bv. een sector niet open mag, kan er uiteraard ook niet gewerkt worden). De 

hogeschool stuurt alleszins geen studenten naar stageplakken waar de veiligheidsvoorschriften niet 

kunnen gegarandeerd worden of niet nageleefd worden.  

 

5 Examenroosters 

Wat de examenkalender zelf betreft dat lichten de roosteraars toe.  

De examenroosters ligt er nu binnen de mate van de mogelijkheden die we hebben. Social distancing 

etc. moet bv. gegarandeerd kunnen worden. Voor sommige examens zou het kunnen dat het alsnog 

wordt omgezet naar een digitaal examen, afhankelijk van bv. de beschikbaarheid van lokalen.  

In de ECTS-fiches kan je per olod terugvinden of de toetsvorm gewijzigd is.  

De hogeschool zal ook peilen naar de digitale voorzieningen van studenten. Studenten die over 

onvoldoende mogelijkheden beschikken kunnen hun examen op de hogeschool afleggen.  

Een student geeft aan zich oncomfortabel te voelen bij het feit dat hij gefilmd wordt (incl. microfoon). 

Inge Lambrechts geeft aan dat als je dat niet wil, de mogelijkheid voorzien wordt om je examen te 

komen afleggen op de campus. 

 

Feedback van de DSR-leden bij de examenroosters 

 Verpleegkunde: De examens van het eerste jaar volgen kort op elkaar. Is het een 

mogelijkheid om het examen van WO1 te verplaatsen, of dit in een ander dagdeel te zetten? 

Steffi de Prince vroeg dit na bij het opleidingshoofd. Het examen zou kunnen verplaatst 

worden naar 16 juni, maar zij dient dit eerst af te stemmen met haar lectoren. De student die 

hier de opleiding vertegenwoordigt, vraagt na bij collega-studenten of het verplaatsen van het 

examen een oplossing kan bieden. 

 Sociaal werk: De examens van de eerstejaarsstudenten vinden allemaal plaats op de campus, 

maar dit wil zeggen dat veel studenten het openbaar vervoer zullen moeten nemen richting de 

campus en dit is niet ideaal. Richard Sleeckx neemt deze feedback mee naar het 

opleidingshoofd. 

 Orthopedagogie (bachelor): De studenten zijn blij om te zien dat er maximaal wordt ingezet op 

digitale examens. 
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 Ergotherapie: geen opmerkingen. 

 Graduaatsopleidingen: De examenroosters zijn nog niet aangepast, aangezien zij nog in 

overleg zijn. De info wordt zo snel als mogelijk verwerkt. 

 Graduaat MW: Een student uit haar bezorgdheid over de werkdruk en vraagt zich af of 

studenten zullen krijgen om te studeren. De studenten krijgen nu elke week veel opdrachten 

en dit is moeilijk te combineren met bv. kinderen die nu voltijds thuis zijn. Richard Sleeckx 

neemt de feedback mee naar een overleg met het opleidingshoofd graduaatsopleidingen en 

de opleidingscoördinatoren. 

Specifieke, opleidingsgebonden vragen en onduidelijkheden worden behandeld op het 

opleidingsstudentenoverleg. 

 

6 Vragen vanuit de achterban 

 Wat zal er geregeld worden voor buitenlandse stages?  

Momenteel blijven we administratief alles regelen alsof die stages doorgaan, maar we hebben 

nog geen idee of die effectief zullen kunnen plaatsvinden. 

 Zal met de individuele aanpassingen nog rekening kunnen worden gehouden? 

Ja, daar doet men hun uiterste best voor. De software Alinea zal bv. gebruikt kunnen worden 

en ook extra examentijd is bv. mogelijk. Alles blijft hetzelfde. 

 Contactluw onderwijs, wat is dat precies? 

Social distancing moet kunnen worden gerespecteerd en er wordt massaal ingezet op 

ontsmettingsmiddelen. Er zal ook voor gezorgd worden dat studenten zich niet in grote 

groepen moeten verplaatsen. De lift mag niet gebruikt worden (enkel per uitzondering). De 

ene trap zal dienen om naar boven te gaan, de andere naar beneden. 

 Het openbaar vervoer is een risico, plus er wordt maar een maximum aantal reizigers 

toegelaten. Wordt hier rekening bij gehouden met de examens op de campus?  

De 30 min speling bij examen blijft. Je zal dus 30min na het startuur nog worden toegelaten 

voor het examen. Vertrek echter tijdig om te laat komen te vermijden.  

 Zullen de poortjes op campus NOO worden ontsmet?  

De poortjes zullen worden opengezet, zodat er ook niet gebadged hoeft te worden. 

 Heeft het zin om contactluw te gaan lesgeven als een paar weken later de examens 

beginnen?  

Vermoedelijk zal dit zéér beperkt zijn en zal dit vooral dienen om de stages weer op te starten. 

Actie:  

De DSR communiceert de antwoorden naar de studenten in kwestie. 


