
 

 

 

AANKOOP STUDIEMATERIAAL 1STE SEMESTER 2022-2023: 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 

Beste student 

Vanaf heden staat de boeken- en syllabilijst van jouw opleiding voor het eerste semester van het 

academiejaar 2022-2023 op Toledo en op de website gepubliceerd. Voor de meeste opleidingen is er zowel 

een boekenlijst, waarop alle boeken vermeld staan, als een syllabi- of cursussenlijst, waar alle cursussen op 

vermeld staan. Gelieve erop te letten de meest recente lijsten te raadplegen. De eerstejaarsstudenten van 

de campussen Brugge (Xaverianenstraat en Spoorwegstraat) en de studenten van alle opleidingen en alle 

opleidingsfases uit de campussen Oostende dienen de lijsten af te drukken en mee te brengen naar de 

boeken- en cursussenverkoop. Om de boeken- en cursussenverkoop vlot te laten verlopen vragen wij jou 

vriendelijk om op voorhand de boeken en syllabi die je wenst aan  te kopen in fluo aan te duiden op de lijst. 

De tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten van de opleidingen uit de campussen Brugge (Xaverianenstraat 

en Spoorwegstraat) zullen hun boeken en cursussen online kunnen aankopen. De studenten die niet 

aanwezig konden zijn op de boeken- en cursussenverkoop zullen hun boeken en cursussen eveneens 

achteraf online moeten aankopen. 

Hou bij de aankoop van het studiemateriaal rekening met onderstaande praktische informatie. Let wel, deze 

regeling is enkel van toepassing voor de studenten dagonderwijs. 

 

1) Leef de opgestelde planning zo goed mogelijk na. Kom je studiemateriaal enkel ophalen op de 

aangewezen data en tijdstippen. 

2) De tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten uit de campussen Brugge (Xaverianenstraat en 

Spoorwegstraat) kunnen hun boeken en cursussen online aankopen. Na de fysieke boeken- en 

cursussenverkoop zullen de eerstejaarsstudenten van de campussen Brugge (Xaverianenstraat en 

Spoorwegstraat) en de studenten uit de campussen Oostende die niet aanwezig konden zijn op de 

boeken- en cursussenverkoop hun studiemateriaal eveneens online moeten bestellen. 

 De cursussen (die je kan terugvinden op de syllabi- of cursussenlijst) kunnen aangekocht worden via 

volgende link: https://web.vives.be/cursusshop/. Je kan ervoor kiezen om je cursussen te laten 

opsturen (+ verzendkosten) of om je bestelling af te halen op de campus. 

 De boeken (die je kan terugvinden op de boekenlijst) kunnen aangekocht worden bij Standaard 

Boekhandel via volgende link: www.standaardstudentshop.be. Als je bij het bezoeken van de 

webpagina van de Standaard Studentshop een foutmelding krijgt, probeer de link dan zeker eens te 

openen in een andere browser. De studenten van de campussen Brugge moeten hun bestelling 

afhalen in de campusshop van Standaard Boekhandel (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge). De 

studenten van de campussen Oostende kunnen hun bestelling laten opsturen (verzendkosten € 5) 

of afhalen in de campusshop van Standaard Boekhandel (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge).  

3) Opleidingsfase 1, 2, 3 of 4 betekent studiejaar 1, 2, 3 of 4. Bijvoorbeeld: als je het tweede jaar van 

een modeltraject volgt, zal je het studiemateriaal moeten aankopen voor opleidingsfase 2. 

4) Sommige opleidingsonderdelen zijn een keuzevak binnen de door jou gekozen opleiding. Koop alleen 

de boeken en syllabi aan voor het keuzevak dat jij effectief zal volgen.  

5) Vóór sommige titels staat een * vermeld. Dat betekent dat de titel normaliter, binnen het 

modeltraject, reeds door jou in een vorige opleidingsfase of voor een ander vak aangekocht werd. 

Zorg er dus voor dat je dezelfde titels niet twee keer aankoopt! 

Opmerking: Zelfs wanneer er een recentere uitgave van het boek vermeld staat dan de uitgave die jij 

vroeger aangekocht hebt, moet je het boek geen tweede keer aankopen! Je mag uiteraard nog de 

oudere uitgave gebruiken. 
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6) Sommige titels worden voor verschillende opleidingsonderdelen/vakken gebruikt. Je hoeft deze titels 

uiteraard maar één keer aan te kopen. 

7) Studenten die de intentie hebben om voor het eerste semester vrijstellingen aan te vragen, kopen best 

nog geen boeken en/of syllabi aan voor deze opleidingsonderdelen. Het is wenselijk om eerst langs te 

gaan bij de studie- en trajectbegeleider voor het vastleggen van je studieprogramma, zodat je exact 

weet voor welke opleidingsonderdelen je boeken en syllabi dient aan te kopen. De aanvraag hiervoor 

dient voor 15 oktober ingediend te worden. 

8) Cursussen die verkeerd aangekocht werden kunnen teruggegeven/omgeruild worden onder de volgende 

voorwaarden: 

a) De cursus moet in een perfecte staat zijn, m.a.w. ongebruikt; 

b) De cursus moet binnen de drie weken na aankoop en op vertoon van de bestelbon/kasticket 

geretourneerd worden. 

c) In het geval de cursussen aangekocht werden via de cursussenwebshop en er verzendkosten 

betaald werden, krijgt de gebruiker de verzendkosten terug wanneer de volledige bestelling 

geretourneerd wordt. Indien een deel van de bestelling geretourneerd wordt, is er geen 

terugbetaling van de verzendkosten. 

d) Retouradres:  VIVES campus Brugge 

    t.a.v. kopiedienst 

    Xaverianenstraat 10 

   8200 Brugge 

 

Boeken kunnen bij Standaard Boekhandel geretourneerd worden tot drie weken na ontvangst of 

aankoop op vertoon van de pakbon (en ingevuld retourformulier bij online aangekochte studie-

boeken) of kasticket, en dit enkel als de boeken ongebruikt zijn. Boeken die een code bevatten en 

niet geseald zijn worden niet retour genomen. 

9) Studenten van het studiegebied gezondheidszorg die praktijkkledij (verplegersbroek, vest, kookjas, 

stagepak etc.) moeten aankopen kunnen deze kledij aankopen op donderdag 15 september van 8.30 tot 

16.30 uur in de campus Brugge Xaverianenstraat (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge).  Voor studenten die na 

die dag nog praktijkkledij wensen aan te kopen wordt een tweede pasdag voorzien op donderdag 22 

september van 9 tot 17 uur. Het lokaal waar de pasmomenten zullen plaatsvinden zal op de dag zelf 

vermeld staan aan de ingang van de campus. De studenten van het studiegebied Technology (zowel 

campussen Brugge als campussen Oostende) en de studenten educatieve bachelor secundair onderwijs 

onderwijsvak mechanica ontvangen de info omtrent de aankoop van praktijkkledij via hun 

opleiding/studiegebied. 

Opmerking: Voor de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde dienen de verplegersbroeken in 

tweevoud aangekocht te worden, er wordt geadviseerd om de verplegersvest in drievoud aan te kopen. 

Voor de opleiding voedings- en dieetkunde dienen de eerstejaarsstudenten voor het eerste semester een 

kookjas aan te kopen. De derdejaarsstudenten kopen een stagepak aan in het eerste semester. Van de 

kookjassen en stagepakken dient slechts één exemplaar aangekocht te worden. 

10) Het studiemateriaal kan op de fysieke boeken- en cursussenverkoop enkel met Bancontact betaald 
worden. Via de webshops kan er op verschillende manieren betaald worden. 

11) Breng je studentenkaart mee en een tas of box om de aangekochte boeken en cursussen in te stoppen. 
 

Tips bij de online aankoop van het studiemateriaal: 
o controleer of je enkel het nodige materiaal bestelt en niet de volledige lijst; 
o beperk je verzendingskosten door te controleren of je bestelling volledig is zodat er geen extra zendingen 

dienen te gebeuren; 
o indien je aarzelt bij het bestellen van de cursussen kan je steeds advies vragen via het mailadres 

kopiedienst.brugge@vives.be. Bij vragen over boeken mag je contact opnemen met Standaard 
Boekhandel via het mailadres sb.bruggecampus@standaardboekhandel.be  
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