
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 HIR:
GIT met combinatie 2de + 3de bachelor HIR (of 1ste + 2de + 3de bachelor)



Inhoud van deze sessie

• Niet geslaagd: wat nu?

• Reflecteren is de sleutel tot succes!

• Types trajecten:
• COMBI-GIT
• IAJ-GIT

• Aan de slag!
• STAP 1: Schrijf je in voor de bachelor HIR
• STAP 2: Beslis over jouw curriculum
• STAP 3: Registreer je voor groepslessen

• Verdere (individuele) begeleiding



Niet geslaagd: wat nu?

Belangrijk om leerkrediet-saldo in het oog te houden!
Zonder voldoende leerkrediet kan je in Vlaanderen niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit.

Hoe werkt het leerkrediet-systeem: 
• Start hoger onderwijs: “rugzak” van 140 studiepunten leerkrediet

• Voor elk vak waarvoor men inschrijft zet men leerkrediet in (bij start van het academiejaar)

• Voor elk vak waarvoor men slaagt krijgt men de studiepunten leerkrediet terug

➔ Bonus: Voor de eerste 60 studiepunten waarvoor men slaagt krijgt men de studiepunten leerkrediet
dubbel terug

• Voor elk vak waarvoor men niet slaagt, is men het leerkrediet op het einde van het academiejaar definitief 
“verloren”

Alle details: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet

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


Niet geslaagd: wat nu?

Verlies van leerkrediet
• Hoeft niet erg te zijn → kan in veel gevallen nog opgebouwd worden in volgend academiejaar

• Overmacht? https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet

• Corona-overmacht: binnen 30 kalenderdagen na puntenbekendmaking 2de zittijd aanvragen (kan enkel voor 
vakken waarop je aanwezig was op het herexamen), er wordt geen bewijsstuk van corona-overmacht gevraagd

• Andere overmacht: geen limiet in tijd, kan aangevraagd worden voor elk vak waarop je AFWEZIG was op 
minstens één van de twee zittijden. Je moet wel overmacht kunnen bewijzen als reden voor jouw afwezigheid ( 
vb. medisch attest)

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


Niet geslaagd: wat nu?

Bindende voorwaarde
• Zie vermelding op je puntenbriefje



Niet geslaagd: wat nu?

Bindende voorwaarde= bij verderzetting van dezelfde opleiding slagen voor minstens 50% van het totale 
aantal studiepunten van de opgenomen vakken

Indien niet voldaan aan bindende voorwaarde ➔ weigering tot inschrijving
• Zie vermelding op je puntenbriefje

• Weigering tot inschrijving = verplichting tot andere studiekeuze

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


Reflecteren is de sleutel tot succes!

Leer uit de feedback van je lesgevers + stel jezelf een aantal vragen:
- Heb ik voldoende gestudeerd? ➔ beter studieplanning, werkhouding,…

- Heb ik een efficiënte studiemethode? ➔ experimenteren met studietechnieken – vraag eventueel hulp bij het monitoraat of volg sessies bij de 
studentenpsychologen van UGent

- Is mijn interesse en motivatie groot genoeg om het beter aan te pakken in de toekomst? ➔ alternatieve studierichtingen overwegen

- …

Conclusie:
- Ik verander van opleiding:

- Binnen dezelfde faculteit  (vb. naar bachelor EW of naar bachelor HW of naar bachelor TEW) => volg de sessie 
voor studieveranderaars binnen onze faculteit

- Buiten deze faculteit (naar andere UGent-faculteit of naar andere school) => neem meteen contact op met je 
nieuwe opleiding zodat je zo snel mogelijk informatie hebt over vrijstellingen, inschrijving,…

- Ik blijf in deze opleiding ➔ verneem verder in deze sessie alles over mogelijke trajecten 
in HIR



Types trajecten: ‘COMBI-GIT’

COMBI-GIT

= je combineert resterende vakken van 2de bachelor met de volledige 3de bachelor

( of resterende 1ste + 2de bachelorvakken met de volledige 3de bachelor)

= kans om in 2023-2024 terug modeltrajectstudent te zijn in de master

Voorwaarde:

De resterende vakken van jouw bachelor bedragen niet meer dan 72 studiepunten 
(= som van de studiepunten van alle vakken die jij nog moet opnemen om het 
bachelordiploma af te werken in 2022-2023)



Types trajecten: ‘IAJ-GIT’

IAJ-GIT

= je combineert resterende vakken van 2de bachelor met een deel van 3de bachelor

( of je combineert resterende 1ste + 2de bachelorvakken met een deel van 3de bachelor)

= sowieso doe je dan ook een GIT in 2023-2024

Voorwaarden en regels:
- Je mag in totaal max. 66 stp opnemen (vb. 20 stp van 2de bac aanvullen met max. 46 stp uit 3de bac)

- Je moet van onderuit jouw GIT samenstellen (dus geen vakken van 2de bachelor overslaan om zo meer 
van 3de bachelor te kunnen nemen!)

- Het vak Seminariewerk mag je nog niet opnemen
(mag pas wanneer je afstudeerbaar bent als bachelor)



Aan de slag!

STAP 1: Schrijf je in voor de bachelor HIR

STAP 2: Beslis over jouw curriculum

STAP 3: Registreer je voor groepslessen

BELANGRIJK!

Stap 1, 2 en 3 moeten NIET noodzakelijk op hetzelfde moment gebeuren.



STAP 1: Schrijf je in voor de bachelor HIR

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

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 3de bachelor beperken omwille van lesoverlap

- Hoe belangrijk vind je voorkennis? Bijv.: wil je het risico nemen om Operationeel Onderzoek op te nemen als je nog niet geslaagd
bent voor Wiskunde IIA?

- …

Het is mogelijk om jouw vastgelegde GIT-traject nog aan te passen doorheen het academiejaar!
• Wijzigingen m.b.t. 1ste semestervakken en jaarvakken: 14 november

• Wijzigingen m.b.t. 2de semestervakken: 28 februari



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding HIR
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 HIR
https://studiekiezer.ugent.be

Belangrijk voor het maken van je keuzes: bekijk ook al de afstudeerrichtingen van de master.

Zo kan je beter inschatten welke vakken van 3de bachelor belangrijk zijn voor het volgen van 
mastervakken in het daaropvolgende academiejaar:

➔ vb. Operationeel Onderzoek en Productiebeleid uit 3de bachelor HIR zijn de basis voor vakken uit de afstudeerrichting Operations Management

➔ vb. Marketing I, Databasesystemen, Econometrie,… uit 3de bachelor zijn de basis voor vakken uit de afstudeerrichting Data Analytics

➔ vb. Bedrijfsfinanciering en Econometrie uit 3de bachelor zijn de basis voor vakken uit de afstudeerrichting Finance

➔ …

https://studiekiezer.ugent.be/


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

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

semesterverdeling

Lesroosters



STAP 2: Beslis over jouw curriculum

Informatie over jouw specifieke traject binnen HIR:
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

Gebruik 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



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 2de bachelorvak en de andere week aan het 3de bachelorvak

- 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 2de (en eventueel 1ste) bachelorvak
• Examenverplaatsing aanvragen bij lesgever van het 3de bachelorvak

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


STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Situatie bij aanvang 1ste semester 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor 1ste bachelor en moet van 2de bachelor nog 3 vakken (13 stp) afwerken
- er is onevenwicht in de semesterverdeling van de 2de bachelorvakken, nl. 2 vakken in sem 1 (geel) en 1 vak in sem 2 (blauw)



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Situatie bij aanvang 1ste semester 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor 1ste bachelor en moet van 2de bachelor nog 3 vakken (13 stp) afwerken
- er is onevenwicht in de semesterverdeling van de 2de bachelorvakken, nl. 2 vakken in sem 1 (geel) en 1 vak in sem 2 (blauw)

Mogelijkheid 1: COMBI-GIT
- Student kiest voor een COMBI-GIT (want met max. 72 stp is student afstudeerbaar in de bachelor). Het onevenwicht in semesterverdeling van 2de

semestervakken wordt recht getrokken omdat in 3de bachelor het onevenwicht naar het andere semester overhelt. In totaal nu 8 vakken in elk 
semester. Mooi verdeeld qua vakken, wel meer studiepunten in het 1ste semester, nl. 38 stp versus 34 stp in het 2de semester.

3de bachelor

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Productiebeleid 6 1 JA 6

Databasesystemen 6 1 JA 6

Operationeel onderzoek 7 1 JA 7

Marketing I 5 2 JA 5

Bedrijfsfinanciering 6 2 JA 6

Onderzoeksmethodiek 5 2 JA 5

Econometrie 5 2 JA 5

Elektotechniek en elektronica 3 2 JA 3

Materialenleer 3 2 JA 3

Werktuigkunde 3 1 JA 3

Bouwkunde 3 1 JA 3

Algoritmen en datastructuren 4 1 JA 4

Seminariewerk (*) 3 2 JA 3

59 59



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 1

Situatie bij aanvang 1ste semester 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor 1ste bachelor en moet van 2de bachelor nog 3 vakken (13 stp) afwerken
- er is onevenwicht in de semesterverdeling van de 2de bachelorvakken, nl. 2 vakken in sem 1 (geel) en 1 vak in sem 2 (blauw)

Mogelijkheid 2: IAJ-GIT
- student vindt een COMBI-GIT wat te ambitieus want heeft veel moeite met Objectgeoriënteerd Programmeren + student vind 38 stp in 1ste semester teveel en 

verkiest daarom een IAJ-GIT van max. 66 stp➔ student moet volgens GIT-regels sowieso al Seminariewerk uitstellen naar 2023-2024.
- In dit voorbeeld kiest de student voor een IAJ-GIT van 59 stp, waarbij de Seminariewerk als slotstuk van de bachelor samen met de 2 vakken die verder bouwen 

op Objectgeoriënteerd Programmeren worden uitgesteld om dan in 2023-2024 te combineren met mastervakken.
- Dit hoeft niet te betekenen dat de student een extra jaar zal moeten studeren. In 2023-2024 kan de student opnieuw tot max. 66 stp opnemen en in 2024-2025 

mag de student tot max. 80 studiepunten opnemen in een COMBI-GIT wanneer hij/zij afstudeerbaar is als master.

3de bachelor

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Productiebeleid 6 1 JA 6

Databasesystemen 6 1 NEE

Operationeel onderzoek 7 1 JA 7

Marketing I 5 2 JA 5

Bedrijfsfinanciering 6 2 JA 6

Onderzoeksmethodiek 5 2 JA 5

Econometrie 5 2 JA 5

Elektotechniek en elektronica 3 2 JA 3

Materialenleer 3 2 JA 3

Werktuigkunde 3 1 JA 3

Bouwkunde 3 1 JA 3

Algoritmen en datastructuren 4 1 NEE

Seminariewerk (*) 3 2 NEE

59 46



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 2

Situatie bij aanvang 1ste semester 2022-2023 :
- student is volledig geslaagd voor 1ste bachelor en moet van 2de bachelor nog 7 vakken (31 stp) afwerken
- er is een onevenwicht in de semesterverdeling van de 2de bachelorvakken, nl. 4 vakken in sem 1 (geel) en 2 vakken in sem 2 (blauw) en 1 jaarvak

(geel-blauw)



STAP 2: Beslis over jouw curriculum
VOORBEELDTRAJECT 2

Mogelijkheid: IAJ-GIT
- Student neemt  in dit voorbeeld zijn max. op, nl. 66 stp in totaal.
- Voordeel:

als dit traject lukt in 2022-2023, dan kan de student alsnog afstuderen als bachelor + master in 2024-2025 want de maximum-grens voor een COMBI-GIT in het afstudeerjaar   

van de master ligt op 80 stp! Concreet: in 2023-2024 24 stp 3de bac + 42 stp master + in 2024-2025 resterende 78 stp master.

- Nadeel: heel zwaar toekomsttraject
➔ overwegen of een rustiger traject niet beter is. Bijvoorbeeld nog af te werken studiepunten bachelor en master spreiden over:

- 3,5 academiejaren (ong. 62 stp in de eerstkomende 3 academiejaren + laatste half academiejaar met 24 stp masterproef)
OF
- 4 volwaardige academiejaren (ong. 52 stp in elk academiejaar)

3de bachelor

vak stp sem af te leggen? op te nemen stp

Productiebeleid 6 1 JA 6

Databasesystemen 6 1 NEE

Operationeel onderzoek 7 1 JA 7

Marketing I 5 2 NEE

Bedrijfsfinanciering 6 2 JA 6

Onderzoeksmethodiek 5 2 JA 5

Econometrie 5 2 JA 5

Elektotechniek en elektronica 3 2 JA 3

Materialenleer 3 2 JA 3

Werktuigkunde 3 1 NEE

Bouwkunde 3 1 NEE

Algoritmen en datastructuren 4 1 NEE

Seminariewerk (*) 3 2 NEE

59 35



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)

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


STAP 3: Registreer je voor groepslessen

Registreer je voor groepslessen via OASIS ➔ ‘roostergroepen’

Dit kan vanaf 19 september én enkel wanneer je jouw curriculum al 
voorgelegd hebt ter goedkeuring (status ‘voorstel’).

Een handleiding voor het registreren van groepslessen staat op de 
website: https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm

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

