
Welkom
(we starten zo dadelijk) 



Enkele afspraken:

• Demp je microfoon 

• Vragen stellen kan
• Tijdens de sessie via chat 

• Op het einde van de sessie via chat (of via micro) 

• Na deze sessie:
• Voor korte vragen: telefonische consultatie of e-mail

• Voor een bespreking van jouw persoonlijke situatie: plan een gesprek in bij Frauke Cuelenaere



Online groepssessie
Business Engineering:
GIT met combinatie master 1 + master 2 Business Engineering



Inhoud van deze sessie

• Herexamens niet geslaagd: wat nu?

• Types trajecten:
• COMBI-GIT

• IAJ-GIT

• Masterproef in een 2-jarige master Business Engineering

• Aan de slag!
• STAP 1: Schrijf je in voor de master Business Engineering

• STAP 2: Beslis over jouw curriculum 

• Verdere (individuele) begeleiding



Niet geslaagd: wat nu?

Verlies van leerkrediet

• Check je leerkrediet stand op http://www.studentenportaal.be

• Leerkrediet verloren door overmacht (corona-overmacht of andere overmacht)?
Vorder het terug bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen in Brussel: 

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/overmacht.htm

• Niet voldoende leerkrediet meer, maar geen sprake van overmacht?
• Aanvraag bij UGent om meer studiepunten te mogen opnemen dan jouw leerkredietsaldo bedraagt

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/toelating.htm#Leerkrediettekort? 
• Vakken van 2de semester pas toevoegen in jouw curriculum op moment dat je via de januari-examens 

leerkrediet hebt bijgewonnen

http://www.studentenportaal.be/
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/overmacht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/toelating.htm#Leerkrediettekort


Niet geslaagd: wat nu?

Bindende voorwaarde OF weigering tot inschrijving
Zie vermelding op je puntenbriefje



Niet geslaagd: wat nu?

• Bindende voorwaarde = bij verderzetting van dezelfde opleiding slagen voor minstens 50 % van 
opgenomen studiepunten in 2022-2023

• Indien bindende voorwaarde niet wordt ingelost ➔ weigering tot verderzetting opleiding UGent!

• Overmacht bij bindende voorwaarde of weigering tot inschrijving?

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studievoortgang/overzicht.htm

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studievoortgang/overzicht.htm


Types trajecten: ‘COMBI-GIT’

COMBI-GIT

= je combineert alle resterende vakken van 1ste en 2de master

= kans om in 2022-2023 af te studeren als master

Voorwaarde:

De resterende vakken van jouw master bedragen niet meer dan 80 studiepunten (= 
som van de studiepunten van alle vakken die jij nog moet opnemen om de master 
af te werken in 2022-2023)



Types trajecten: ‘IAJ-GIT’

IAJ-GIT
= je combineert deel van 1ste en 2de master zonder daarbij afstudeerbaar te zijn in 2022-2023

= je schrijft dan in 2023-2024 sowieso ook nog eens in voor minstens de masterproef (of de 
masterproef in combinatie met resterende vakken)

Voorwaarden en regels:
- Je mag in totaal max. 66 stp opnemen
- Geen masterproef in curriculum (want gelijktijdigheid ➔ zie GIT-reglement)

- Geen verplichting om van onderuit jouw mastertraject samen te stellen
(je mag dus 1ste mastervakken uitstellen en voorrang geven aan 2de mastervakken - let wel: het is logischer 

om wel de volgorde te respecteren om zo minder kans op les- en examenoverlap te hebben + om zo meer
opbouwend te werken op vlak van voorkennis)



MASTERPROEF

Alle info over de masterproef op UFORA:

‘MASTERPROEVEN FEB/MASTER’S DISSERTATIONS FEB’
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/masterproef/overzicht.htm

Concreet voor 2-jarige master Business Engineering: studenten werken 
gedurende hun 2 masterjaren aan de masterproef, dus:
- Kan je in 2022-2023 een combi-GIT doen en dus afstuderen ➔masterproefonderwerp moest reeds 

vastgelegd zijn bij aanvang van 2021-2022 (wijzigingen in onderwerp en/of promotor zijn wel nog mogelijk)

- Kies je nu een IAJ-GIT waarbij je dan afstudeert in 2023-2024 (in januari-februari 2024 OF in juni-juli 2024) 
➔ ten laatste eind oktober 2022 masterproefonderwerp vastleggen

- Ter info: je bent afstudeerbaar in januari-februari als je in dat academiejaar in het 1ste semester enkel nog de 
masterproef moet afwerken (OF de masterproef in combinatie met 1 of meerdere 1ste semestervakken)

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/masterproef/overzicht.htm


MASTERPROEF

Alle info over de masterproef op UFORA:

‘MASTERPROEVEN FEB/MASTER’S DISSERTATIONS FEB’
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/masterproef/overzicht.htm

Let op!

De 24 studiepunten van de masterproef worden in jouw OASIS-curriculum 
pas opgenomen in het academiejaar waarin je de masterproef afwerkt
(dus in het academiejaar waarin je afstudeert als master en niet in het academiejaar waarin je het 
masterproefonderwerp opstart)

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/masterproef/overzicht.htm


Aan de slag!

STAP 1: Schrijf je in voor de master Business Engineering

STAP 2: Beslis over jouw curriculum

BELANGRIJK!

Stap 1 en 2 moeten NIET noodzakelijk op hetzelfde moment gebeuren.



STAP 1: Schrijf je in voor de master

Informatie over inschrijven op OASIS (met instructiefilmpje)
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm

Volg stappenplan A, indien je vorig academiejaar ook reeds een masterinschrijving had

Volg stappenplan B, indien je nu de eerste keer zal inschrijven voor een masterinschrijving (of een andere 
afstudeerrichting wil kiezen in vergelijking met jouw masterinschrijving van vorig academiejaar)

Periode: 16 september → 30 september

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm


STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Neem je tijd om alles uit te zoeken!
Nu tijd investeren in het maken van keuzes is tijdswinst doorheen het academiejaar

Maak je persoonlijke keuzes!
Jouw capaciteiten + jouw voorkeuren zijn anders dan die van medestudenten

De perfecte GIT-formule bestaat niet!
Maak keuzes op basis van prioriteiten die jij belangrijk vindt:

- Hoe belangrijk vind jij het om naar de les te gaan? We moedigen uiteraard aan om opnieuw naar de les te gaan 
van vakken die je moet ‘bissen’, maar dit kan je selectie van vakken uit de master beperken omwille van lesoverlap

- Hoe belangrijk vind je voorkennis? 

- …



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Inhoudelijke en praktische informatie over HIR/Business Engineering
https://studiekiezer.ugent.be

Filter op:

- Gewenste academiejaar

- Gewenste opleidingstype

- Gewenste faculteit

https://studiekiezer.ugent.be/


STAP 2: Beslis over jouw curriculum
Inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding Business Engineering

Bekijk studiefiches voor 
info over:
- vakinhoud
- voorkennis
- soort examen
- groepswerk of niet
- …

semesterverdeling

Lesroosters



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding Business Engineering

• Modeltrajecten in master Business Engineering zijn niet 60 + 60 stp!



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Informatie over jouw specifieke traject binnen Business Engineering:
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/curriculumsamenstellen

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/curriculumsamenstellen


STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Informatie over jouw specifieke traject binnen Business Engineering:
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/curriculumsamenstellen

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/curriculumsamenstellen


STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Visualiseer jouw traject a.d.h.v. de werkdocumenten op onze website:

- excel-overzicht per opleiding waarin je zelf vakken kunt selecteren en de studiepunten 
automatisch opgeteld worden – hiermee krijg je ook een idee van de belasting per semester.

- Blanco lesrooster: vul zelf de lessen die je wil volgen in op een blanco lesrooster zodat je zicht 
krijgt op jouw weekplanning



1. selecteer of je een vak 
opneemt of niet

2. Excel telt per tabel het totaal 
op – voeg de 2 samen en bekijk 
of het aantal dat je selecteerde 
binnen de GIT-grenzen valt



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

• Puzzelen met lesroosters!
• Via de Studiekiezer

https://studiekiezer.ugent.be

Enkel per modeltraject-jaar te bekijken

https://studiekiezer.ugent.be/


STAP 2: Beslis over jouw curriculum

• Puzzelen met lesroosters!

• Via de Studiekiezer:
https://studiekiezer.ugent.be

Enkel per modeltraject-jaar te bekijken

• Via onderstaande TimeEdit-link:

https://cloud.timeedit.net/ugent/web/guest

Je kunt zelf vakken uit verschillende modeltrajecten samen zetten

https://studiekiezer.ugent.be/
https://cloud.timeedit.net/ugent/web/guest


STAP 2: Beslis over jouw curriculum
Gebruik zoekfunctie om jouw opleiding te zoeken.
Let op: gebruik de correcte zoekterm: business engineering



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
Klik de modeltrajectjaren aan waarvan jij 
lesroosters wil bekijken



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
De verschillende modeltrajectjaren die jij 
aanklikte verschijnen in het vak aan de 
rechterkant, klik op ‘toon rooster’ om het 
lesrooster te zien



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
Per week krijg je dan een overzicht van alle vakken die in de modeltrajectjaren die jij selecteerde georganiseerd worden.



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Gebruik rechts bovenaan de ‘filter’ om 
enkel vakken te selecteren die jij wenst te 
zien in het rooster.
Op die manier krijg je een vereenvoudigde 
versie te zien.

Via de knop ‘aanpassen’ kan je ervoor 
opteren om een niet-grafische weergave te 
zien, maar wel een weergave in lijst-vorm.



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Soms is lesoverlap onvermijdelijk als je toch een goed gevuld curriculum wil opnemen 
➔ probeer te zoeken naar oplossingen:

- wissel lessen af: neem de ene week deel aan het ene vak en de andere week aan het andere vak

- Vraag lesnotities op bij medestudenten die wel in de les aanwezig kunnen zijn

- Vraag aan de lesgever of het mogelijk is om van de les video-opnames beschikbaar te stellen zodat jij op een 
ander moment kunt bekijken (let wel: lesgevers zijn niet verplicht om video-opnames ter beschikking te stellen)

- …



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Wat met examenoverlap? 

Je kunt examenoverlap vermijden door bij de samenstelling van jouw GIT rekening te 
houden met de examenroosters.

• Examenroosters  1ste semester zullen rond de start van het academiejaar bekend zijn

• Examenroosters 2de semester zullen ook nog vóór aanvang van het 2de semester 
bekend zijn

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/les-en-examenrooster/overzicht.htm

Examenoverlap (= 2 examens op dezelfde datum)
• Voorrang geven aan vakken uit 1ste master

• Examenverplaatsing aanvragen bij lesgever van het 2de mastervak

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/les-en-examenrooster/overzicht.htm


STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Situatie bij aanvang 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor het bachelordiploma en heeft al 44 stp van de eerste master afgewerkt ➔ resterende studiepunten 1ste master: 15

afstudeerrichting Operations Management

EERSTE MASTERJAAR

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Strategisch management 6 1 NEE

Technologie voor een circulaire economie 5 2 JA 5

Personeelsbeleid 5 2 NEE

Systeemdynamica 5 1 NEE

Industriële marketing 6 1 NEE

Dienstenmanagement 4 1 JA 4

Productiestrategie 6 2 NEE

Projectmanagement 6 1 NEE

Kwaliteitsmanagement 6 2 JA 6

Datagestuurde en robuuste besliskunde 4 2 NEE

Keuzevakken: in totaal moet men in Operations Management 

voor 12 studiepunten aan keuzevakken volgen uit de 

keuzevakkenlijst (zie studiegids) - logische verdeling is om 6 

stp in 1ste master en 6 stp in 2de master te volgen, maar hier 

mag van afgeweken worden vb. 5 in 1ste master en 7 in 2de 

master 6 1 en/of 2 NEE

59 15



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Mogelijkheid 1: COMBI-GIT 
- Resterende studiepunten zijn samen 76 ➔ valt binnen de combi-GIT-grens van 80 studiepunten ➔ OK
- Voordeel: afstuderen in 2022-2023
- Nadeel: zwaar traject ➔ overwegen om de masterproef uit het curriculum te halen en die 24 stp dus pas op te nemen in 2023-2024 en dan af te 

studeren in januari-februari 2024 (of later dat academiejaar)

afstudeerrichting Operations Management

TWEEDE MASTERJAAR

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Enterprise architecture 4 1 JA 4

Innovatiemanagement 3 2 JA 3

Bedrijfsprocesbeheer 4 2 JA 4

Financiering van groeigerichte ondernemingen 4 1 JA 4

Ondernemen met technologie 4 1 JA 4

Supply chain management 6 2 JA 6

Toegepaste besliskunde voor bedrijfsbeheer 6 1 JA 6

Keuzevakken: in totaal moet men in Operations Management 

voor 12 studiepunten aan keuzevakken volgen uit de 

keuzevakkenlijst (zie studiegids) - logische verdeling is om 6 

stp in 1ste master en 6 stp in 2de master te volgen, maar hier 

mag van afgeweken worden vb. 5 in 1ste master en 7 in 2de 

master 6 1 en/of 2 JA 6

Masterproef (*) 24 J JA 24

61 61



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Mogelijkheid 2: IAJ-GIT in 2022-2023 (+ masterproef afwerken in 2023-2024) 
- Resterende studiepunten van 1ste en 2de master (exclusief de masterproef) = 52 studiepunten
- Voordeel: ‘rustiger’ en ‘haalbaarder’ traject
- Nadeel: studieduur wordt verlengd met minstens een half academiejaar

afstudeerrichting Operations Management

TWEEDE MASTERJAAR

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Enterprise architecture 4 1 JA 4

Innovatiemanagement 3 2 JA 3

Bedrijfsprocesbeheer 4 2 JA 4

Financiering van groeigerichte ondernemingen 4 1 JA 4

Ondernemen met technologie 4 1 JA 4

Supply chain management 6 2 JA 6

Toegepaste besliskunde voor bedrijfsbeheer 6 1 JA 6

Keuzevakken: in totaal moet men in Operations Management 

voor 12 studiepunten aan keuzevakken volgen uit de 

keuzevakkenlijst (zie studiegids) - logische verdeling is om 6 

stp in 1ste master en 6 stp in 2de master te volgen, maar hier 

mag van afgeweken worden vb. 5 in 1ste master en 7 in 2de 

master 6 1 en/of 2 JA 6

Masterproef (*) 24 J NEE

61 37



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 2

Situatie bij aanvang 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor het bachelordiploma en heeft al 11 studiepunten van de eerste master afgewerkt 
➔ resterende studiepunten 1ste master: 50

afstudeerrichting Finance

EERSTE MASTERJAAR

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Strategisch management 6 1 NEE

Technologie voor een circulaire economie 5 2 JA 5

Personeelsbeleid 5 2 JA 5

Systeemdynamica 5 1 NEE

Industriële marketing 6 1 JA 6

Dienstenmanagement 4 1 JA 4

Beleggingsleer 6 1 JA 6

Management accounting 4 1 JA 4

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze: te kiezen 

uit een lijst van 6 Finance-vakken (zie studiegids) 14 1 en/of 2 JA 14

Keuzevakken: in totaal moet men in Finance voor 6 

studiepunten aan algemene keuzevakken volgen uit de 

keuzevakkenlijst (zie studiegids) - het is echter toegestaan om 

minder dan 6 studiepunten aan algemene keuzevakken op te 

nemen indien men in de module 

'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' voor 

meer dan 14 studiepunten opneemt en zo het verschil 

compenseert 6 1 en/of 2 JA 6

61 50



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 2

Situatie bij aanvang 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor het bachelordiploma en heeft al 11 studiepunten van de eerste master afgewerkt 
➔ resterende studiepunten 1ste master: 50

Mogelijkheid: IAJ-GIT max. 66 stp
Student neemt in dit vb. max. aantal mogelijke studiepunten binnen IAJ-GIT op, dus nog 16 van 2de master
- Voordeel: kleiner pakket in 2023-2024 nog af te werken (nl. 43 resterende studiepunten) ➔meer ruimte om dan te werken aan de masterproef
- Nadeel: onevenredige spreiding van de studielast overheen de 2 resterende academiejaren ➔ overwegen of minder dan 16 stp opnemen van 2de

master niet beter is om studielast te verspreiden

afstudeerrichting Finance

TWEEDE MASTERJAAR

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Enterprise architecture 4 1

Innovatiemanagement 3 2

Bedrijfsprocesbeheer 4 2 JA 4

Financiering van groeigerichte ondernemingen 4 1

Ondernemen met technologie 4 1

Bedrijfswaardering 4 1

Financieel risicomanagement 6 1 JA 6

Beheer van financiële instellingen 6 1 JA 6

Masterproef (*) 24 J

59 16



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Registreer jouw curriculum officieel in OASIS (met instructiefilmpje)
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm

Periode: 16 september → 2 oktober
(wijzigingen kunnen daarna nog aangevraagd worden t.e.m. 14/11 voor 1ste semestervakken en jaarvakken en t.e.m. 28/2 voor 2de semestervakken)

(let op: andere deadlines voor vakken die modulair (dus slechts gedurende enkele weken) georganiseerd worden: check GIT-reglement voor details!)

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm


Verdere (individuele) begeleiding

Alle informatie over een (individuele) afspraak: bij trajectbegeleidster FRAUKE CUELENAERE

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm


Verdere (individuele) begeleiding

Alle informatie over een (individuele) afspraak:
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm


Verdere (individuele) begeleiding

Alle informatie over een (individuele) afspraak: bij trajectbegeleidster FRAUKE CUELENAERE
https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/adviesgesprek/adviesgesprek_start_academiejaar.htm


Vragen?

Check onze facultaire website:

www.ugent.be/eb

klik op ‘alles voor studenten’

http://www.ugent.be/eb


Vragen?

• Blijf nog even plakken…

• Vragen stellen kan
• via de chat
• door virtueel je hand op te steken om zo het woord te vragen (micro)

• Na deze sessie
• Korte vragen via e-mail (Frauke.Cuelenaere@UGent.be ) of telefoon (09/264.34.66)
• Bespreking van jouw individuele situatie via afspraak bij Frauke Cuelenaere

mailto:Frauke.Cuelenaere@UGent.be

