
Veelgestelde vragen 

 

- Kan ik de volledige opleiding Bibliotheekmedewerker in één semester in 

afstandsonderwijs afwerken? 

Ja, dat kan. Je schrijft je dan in voor alle zes modules. Je start tegelijk met alle zes 

de modules. 

- Kan ik het certificaat behalen via 100% afstandsonderwijs? 

Ja, dat kan. De opleiding is 95% afstandsonderwijs. Er worden wel twee beperkte 

contact- en evaluatiemomenten georganiseerd ter plekke in ons centrum (één aan 

het begin van het semester en één aan het einde). Deelname daaraan is echter niet 

verplicht en niet noodzakelijk om te kunnen slagen voor de opleiding. 

- Kan ik de opleiding vanuit het buitenland volgen? 

Ja, dat kan. Je bent altijd welkom om eens langs te komen in ons gebouw (Edgard 

Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Gent), maar als je aan de andere kant van 

de wereld woont, hoef je hier niet te zijn. Er is een beperkt contact- en 

evaluatiemoment ter plekke voorzien op het begin en einde van de modules, maar 

deelname daaraan is niet verplicht of noodzakelijk om te slagen. 

Ook eventuele tijdsverschillen vormen geen probleem, omdat alle cursusmateriaal 

permanent wordt aangeboden, en er geen ‘livestreams’ zijn. In het geval een 

bepaalde docent een overleg via Skype zou inplannen, dan kan je met hem/haar 

afspraken maken over het gepaste tijdstip. 

- Wat is de werklast van de opleiding als je het hele pakket opneemt in één 

semester? 

De totale studietijd bedraagt net als de opleiding in contactonderwijs 300 lestijden 

(van 50 minuten). Omgerekend komt dit neer op circa 250 uren. Verdeeld over een 

16-tal weken (schoolvakanties niet meegerekend) geeft dit een werklast van circa 

15 uur per week. Uiteraard kan dit van persoon tot persoon verschillen. Voorzie in 

elk geval voldoende tijd en een goede planning. Je krijgt een schema met taken en 

toetsen dat hierbij kan helpen. 

- Kan ik module per module afwerken in de volgorde die ik kies? 

Nee, dat kan niet. Zodra een module start, dien je actief te participeren aan die 

module. Wanneer je je inschrijft voor alle modules, dan dien je die dus allen 

tegelijk te doorlopen. Dit is van belang om ingeschreven te blijven. Het ministerie 

van onderwijs beschouwt een cursist die niet actief is op het leerplatform als een 



'gestopte cursist', waardoor je weer uitgeschreven wordt en dus geen certificaat kan 

ontvangen. 

- Kan er aan meerdere modules tegelijk gewerkt worden? 

Ja, dit is zelfs nodig. Als je je voor meerdere modules inschrijft, dan dien je met elk 

van die modules actief aan de slag te gaan vanaf de start. Dit is van belang om 

ingeschreven te blijven. Het ministerie van onderwijs beschouwt een cursist die 

niet actief is op het leerplatform als een 'gestopte cursist', waardoor je weer 

uitgeschreven wordt en dus geen certificaat kan ontvangen. 

- Kan ik een vrijstelling krijgen voor een module? 

Ja, dat kan in bepaalde gevallen. Neem hiervoor contact op met de coördinator Sara 

Uyttenhove. 

- Wanneer vallen de evaluatiemomenten? Kan ik die zelf inplannen of worden 

die door de docent van de module vastgelegd? 

Er worden over het gehele semester vijf vaste deadlines voorzien. De docenten 

verdelen hun taken en/of toetsen dus over deze vijf momenten. Het schema met de 

deadlines en het schema met de taken en toetsen per module kan je helpen bij wijze 

van overzicht, maar kijk ook in de betreffende modules na wat de docent over de 

deadlines zegt. 

- Is een herexamen mogelijk, indien ik niet slaag voor een module? 

Nee, dat is niet mogelijk. 

- Wanneer weet ik of ik geslaagd ben? 

Voor sommige modules krijg je toetsen en daarbij zie je onmiddellijk je resultaat. 

Bij taken krijg je feedback via de Uploadzone. Er vindt ook een beperkt 

evaluatiemoment plaats ter plekke in ons centrum, voor maximum 5% extra punten. 

Het gaat - voor alle modules samen - over één avond aan het einde van het 

semester. Deelname daaraan is niet verplicht. De deliberatiecommissie komt op het 

einde van elk semester (januari of juni) samen om eventuele tekorten te bespreken. 

Je kan daarna je resultaten afhalen in ons centrum, of je krijgt ze per post 

opgestuurd. Studeer je af, dan ontvang je een uitnodiging voor de proclamatie. Het 

certificaat dient - eventueel met volmacht - op het centrum afgehaald te worden. 

- Heb ik speciale technische apparatuur of software nodig om de modules te 

volgen? 



Nee, een computer met een internetverbinding, een tekstverwerker en een browser 

volstaat. Let erop dat je surft met een recente, up-to-date browser, bij voorkeur 

Chrome of Firefox, en dat je de pop-upblokkering uitschakelt. 

- Wat als ik bij het afleggen van de toetsen of indienen van de taken 

onverwachte technische problemen ondervind? 

Dan moet je dit METEEN aan je vakdocent melden, zodat er naar een oplossing 

gezocht kan worden. 

- In welke vorm krijg ik het cursusmateriaal? 

Alle cursusmateriaal is digitaal en bevindt zich op het leerplatform. Wil je een 

vooruitblik op hoe het afstandsonderwijs verloopt, bekijk dan dit filmpje: 

https://vimeo.com/199206154. Je krijgt geen cursusmateriaal op papier 

toegezonden. 

- Wordt het cursusmateriaal stapsgewijs aangeboden of kan ik alle 

cursusmateriaal meteen raadplegen? 

We hebben ervoor gekozen om het volledige cursusmateriaal vanaf de start van de 

module beschikbaar te stellen. Je kan dus meteen de cursus van het begin tot het 

einde doorlopen, als je dit wenst. Doe je het liever mondjesmaat, dan ben je 

uiteraard niet verplicht om verder te kijken dan je zelf wenst. 

- Tot wanneer blijft het cursusmateriaal beschikbaar? 

Je kan vakruimtes en dus ook het daar aanwezige cursusmateriaal raadplegen tot 

enkele weken na de einddatum van een module. Zorg ervoor dat je materialen die je 

voor de toekomst wil bewaren, tegen die datum lokaal hebt opgeslagen en/of 

afgedrukt. Elke docent voorziet een printvriendelijke PDF-versie van de volledige 

cursustekst. 

- Kan ik een module starten in contactonderwijs, en dan in de loop van de 

module overschakelen naar dezelfde module in afstandsonderwijs? 

Nee, dat kan niet. De module in afstandsonderwijs kent een andere opbouw en 

vraagt van bij de start een actieve online participatie. 

- Kan ik een module starten in afstandsonderwijs, en dan in de loop van de 

module overschakelen naar dezelfde module in contactonderwijs? 

Dat kan alleen als de module in contactonderwijs later van start gaat dan de module 

in afstandsonderwijs, en er dus nog geen lessen voorbij zijn. 

 

https://vimeo.com/199206154

