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Oriënteer Medestudenten Studeeromgeving

» Het intranet is je vriend!
Op student.ap.be vind je alle informatie 
die je nodig hebt over: 
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• Alle ondersteunende diensten waar 
je terecht kan (studentenbegeleiding, 
taalondersteuning, financiële 
ondersteuning bij STUVO, …);

• je opleiding, je studietraject, examens, 
campusafspraken;

• de bibliotheek, het studentenresto, 
studeerplekken op de campussen;

• de studentenraad, de studentenclubs, 
het studentenleven, sport en cultuur.

» Neem zelf initiatief. 
Is iets moeilijk of onduidelijk voor jou?  
Begrijp je iets niet? Vraag het gerust aan 
de lesgever of een medestudent. Zoek 
meer info in de cursussen van je vakken 
op Digitap. 

 Zoek de beste studeeromgeving!» Heb je les op de campus? Spreek iemand 
aan die naast je staat, complimenteer zijn/
haar/hun mondmasker en begin een praatje 
over gelijk wat. De kans is groot dat je 
gesprekspartner ook nieuw is in de opleiding. 
» Gebruik de communicatiekanalen die je 
opleiding voorziet (bv. forum op Digitap, een 
kanaal op Teams) om je medestudenten te 
leren kennen.
» Wissel notities uit met je medestudenten.
» Neem deel aan een activiteit van de 
studentenraad of van een studentenclub om 
anderen te leren kennen. Voor iedereen is het 
wennen aan het nieuwe academiejaar!
» Zoek de Facebookgroep van je opleiding of 
klasgroep.
» Word studentenvertegenwoordiger en 
ontmoet studenten uit jouw opleiding en over 
de opleidingen heen! 
» Stroom je pas later in, maak je geen zorgen 
en gebruik bovenstaande tips!  

» Probeer verschillende plaatsen uit.
» Verschuif je bureau eens of richt 
hem anders in.
» Test verschillende momenten uit: 
studeer je het best ’s ochtends, ’s 
avonds of ’s nachts?
» Beweging kan je brein stimuleren: 
probeer eens al wandelend te 
studeren.
» Studeren met social media bij de 
hand werkt helaas niet. Spreek een 
concreet moment af (met anderen of 
met jezelf) om online te gaan.
» Bekijk het filmpje over het inrichten 
van de ideale studeerplek op intranet.
» Geen stille studeerplek? Kijk 
op het intranet hoe je er eentje 
kan reserveren op een van onze 
campussen.

 
» Bewaar de info die je tijdens de eerste 
lesweek krijgt. Later zal die zeker nog 
van pas komen!



Lessen volgen Be smart Niet jouw ding?!

Error?

» Bekijk elke ochtend je (digitale) lessen- 
rooster en AP-mail. Je wil niet aan een  
verkeerd lokaal staan of denken dat je online 
les hebt als dat niet zo is...
» Kom op tijd in de les, ook bij digitale lessen. 

Hoe vaker je de les bijwoont, hoe hoger de 
kans op slagen! Het is de moeite waard om te 
gaan. Zo is er steeds extra verduidelijking over 
terminologie, werkwijze, voorbeeldvragen van 
de examens, enz. 
» Ben je op de campus? Bekijk de digitale 

informatieschermen! 
» Hoorcolleges volgen is intensief en vraagt 

concentratie, ook achter je computerscherm. 
Vermijd prikkels: leg je gsm weg en gebruik 
een hoofdtelefoon als je snel afgeleid bent.
» Afhankelijk van het vak neem je je 

handboek, powerpoint, notities van de vakken 
mee naar de les. Maar vergeet vooral geen pen 
en papier! Noteren op papier helpt om de les 
efficiënt te volgen en actief de leerinhoud te 
verwerken!
» Heb je vragen voor je lesgever? Mail op een 
correcte en respectvolle manier!  

» Blijkt de opleiding echt niets 
voor jou? Snel heroriënteren is de 
boodschap! Als je voor de deadline 
heroriënteert, krijg je je leerkrediet 
en je studiegeld grotendeels terug!  
→ contacteer je studentenbegeleider   
en lees de informatie op het intranet

Weet je het echt niet meer?
» Eerste aanspreekpunt: een 

medestudent, je lesgever of het 
studentensecretariaat
» Tweede aanspreekpunt: de 

studentenbegeleider van je opleiding
» Derde aanspreekpunt: 

Studentenadviespunt (STAP)

» Hou er rekening mee dat sommige 
opleidingsonderdelen (vakken) geëvalueerd 
worden via permanente of procesevaluatie. 
Dit wil zeggen dat jouw aanwezigheid in de les 
nodig is om te slagen voor het vak, en dat geldt 
ook voor online lessen. 
» Op het eerste blad van je (digitale) cursus 
staat vaak een studiewijzer met essentiële 
informatie over het olod (bv. e-mailadres 
lesgever, doelstellingen van het vak, planning 
van je opdrachten)
» Maak goede notities: die helpen je goed op 
weg om het vak te studeren en zijn een goede 
voorbereiding voor de examens. Vergelijk deze 
ook met die van je medestudenten.        
» Voorzie tijd om te studeren: plan het in! 
» Neem steeds een back-up van je opdrachten, 
notities en samenvattingen! Niets vervelender 
dan al je werk opnieuw te moeten maken als je 
laptop crasht! 
» Raadpleeg een hoop cheats and study hacks 
met tips rond plannen, notities nemen, zakelijk 
e-mailen op het intranet. Je vindt er ook een 
handige week- en maandplanner!
 
  

Meer? http://student.ap.be 


