Wegwijzer leermateriaal voor studenten
Wat heb je nodig om leermaterialen te kunnen bestellen?
HoGent-account?

Waartoe dient mijn HoGent-account?

Elke student die inschrijft krijgt:
• een gebruikersnaam (vb. 005588ad);
• een wachtwoord (vb. 6grammy!) en
• een e-mailadres (vb. adele.adkins.s5588@student.hogent.be).

Gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord verschaffen je toegang tot heel wat
applicaties van de hogeschool. Zo ook je HoGent e-mail en je home directory.
Als student verzend je alle e-mails naar docenten, het werkveld, medestudenten, kortom alles
in het kader van je opleiding,… met dit e-mailadres.

Welke leermaterialen heb je nodig?
Cursussen?

Cursussen, boeken en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?

Cursussen worden samengesteld door de lesgever.

Surf vanaf 01/09/2015 naar http://standaardstudentshop.hogent.be. Meld je aan met je
HoGent-account. Aanmelden is enkel mogelijk na definitieve (her)inschrijving.

Eind augustus (streefdatum) bezorgt de lesgever zijn definitieve cursustekst aan de
verantwoordelijke leermaterialen van de faculteit. Als de verantwoordelijke leermaterialen de
cursus valideert voor reproductie, kan de cursus besteld worden.
Studenten bestellen en betalen1 cursussen vooraf.

Bestel je cursussen, boeken en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens je curriculum.
Bestel en betaal online zodat je bestelling onmiddellijk doorgaat.
Je kunt betalen met Bancontact, VISA en Mastercard.
Je wordt via e-mail verwittigd wanneer je bestelling kan worden afgehaald.

Boeken?

Waar afhalen?

De lesgever informeert de verantwoordelijke leermaterialen welke boeken al of niet verplicht
zijn. Als de verantwoordelijke leermaterialen het boek valideert voor bestelling, kan het boek
online besteld worden.

In de campusshop van gebouw D van de campus Schoonmeersen. De campusshop is vanaf
1 september 2015 dagelijks doorlopend open van 09:00 tot 17:00.
De eerste drie weken van het academiejaar is deze campusshop uitzonderlijk open tot 18:30,
na de paasvakantie worden de openingsuren beperkt van 11:00 tot 16:00.

Studenten bestellen en betalen hun boeken vooraf.
Voor studenten die een opleiding volgen op de campus Aalst wordt op 18 en 21 september
een campusverkoop georganiseerd in lokaal 0.031. Daarna is er een afhaalpunt in de
Standaard Boekhandel Aalst, Nieuwstraat 38, Aalst.
Voor studenten van de School of Arts is er een afhaalpunt op de campus Bijloke, ter hoogte
van het studentensecretariaat.
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Ander studiemateriaal, oefeningen, zelftoetsen, …?

Chamilo?

Chamilo is de elektronische leeromgeving (ELO) van Hogeschool Gent. In deze
webgebaseerde onderwijstoepassing bieden lesgevers studiemateriaal, oefeningen,
zelftoetsen, studiewijzers en discussiefora aan.

Surf naar http://chamilo.hogent.be en meld je aan met je HoGent-account.

Studenten van de faculteit School of Arts kunnen hun cursussen afhalen indien hun bijzondere studiegelden betaald zijn.

Boeken, cursussen en persoonlijke beschermingsmiddelen: online bestelling plaatsen
http://standaardstudentshop.hogent.be (vanaf 01 sept. 2015)
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Beslissen: hoe betalen?

@

Online betaling
(= kortste verwerkingstijd)

@

Je ontvangt een e-mail met
de bevestiging van je
bestelling.

Je ontvangt een e-mail met de bevestiging van je
bestelling en betaling.

@

Betalen op afhaalpunt
(=langere verwerkingstijd).

@

Student gaat op het
afhaalpunt betalen
(Cash, Bancontact, Visa en
Mastercard).

Van zodra je “betaalde bestelling” beschikbaar is op het afhaalpunt, zal je een e-mail krijgen
met uitnodiging om je bestelling op te halen.

Student kan op het afhaalpunt zijn bestelling ophalen,
moet bevestigings-e-mail en studentenkaart meebrengen.

