
STUDIEVERANDERING 

BINNEN DE FEB



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 (traject.eb@ugent.be) 

‒ Voor een bespreking van jouw persoonlijke situatie: plan een 

gesprek in bij een begeleider (zie verder in deze sessie)

mailto:traject.eb@ugent.be


INHOUD VAN DEZE SESSIE

• Niet geslaagd: wat nu?

• Reflecteren is de sleutel tot succes!

• GIT-trajecten 

• GIT samenstellen

• Inschrijven en curriculum indienen 

• Deadlines

• Groepsindeling

• Individuele begeleiding

• Vragen?
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VRAGEN?

Check onze facultaire

website:

www.ugent.be/eb

klik op

‘alles voor studenten’

http://www.ugent.be/eb


NIET-GESLAAGD:
WAT NU?



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”



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 ALLE resterende 1ste bachelorvakken (met uitzondering van 8 

studiepunten)

̶ indien men ook een combinatie maakt van resterende 1ste bachelorvakken met 2de bachelorvakken, dan moet men ook slagen 

voor minstens 50% van het totale aantal studiepunten van die 1ste en 2de bachelorvakken

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


ALGEMEEN AAN DE UGENT

̶ Over 3 inschrijvingsjaren heen, moet men minstens voor 

1/3de van de totale aantal opgenomen studiepunten 

credits behaald hebben 

̶ Zoniet: weigering tot inschrijving aan de UGent



REFLECTEREN IS DE SLEUTEL TOT SUCCES!

Leer uit de feedback van je lesgevers + stel jezelf een aantal vragen:

- Heb ik voldoende gestudeerd? ➔ betere studieplanning en werkhouding nodig

- Heb ik een efficiënte studiemethode? ➔ experimenteer met technieken, vraag eventueel hulp aan het monitoraat of ga naar de 

sessies van de studentenpsychologen

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

- …

Conclusie:

➔ Ik verander van opleiding:
- Binnen dezelfde faculteit  (vb. naar bachelor TEW, of naar de bachelor HW of naar bachelor BPM…) 

=> blijf verder deze sessie volgen voor informatie m.b.t. jouw overstap

- 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 mijn opleiding ➔ volg een sessie over een GIT-traject in jouw opleiding



GIT-TRAJECTEN



MOGELIJKE TRAJECTEN:

̶ Wie minstens 1 credit behaalde in de ‘originele’ opleiding kan een 

GIT-traject doen. Een GIT-traject betekent dat je resterende 

vakken van een modeltrajectjaar combineert met vakken van het 

volgende modeltrajectjaar (vb. combinatie 1ste + 2de bachelor).
Let op! Dit is een versoepeling in de regels in vergelijking met vorig academiejaar. Toen moesten studenten nog 

minstens 30 studiepunten behaald hebben in 1ste bachelor om een GIT-traject te mogen doen. De versoepeling van de 

regels gaat niet gepaard met het feit dat een GIT-traject volgen gemakkelijker is dan vroeger. Let dus op voor de 

valkuilen (lesoverlap, tekort aan voorkennis, te veel hooi op je vork,…).

̶ Wie geen enkele credit behaalde in de ‘originele’ opleiding kan 

geen GIT-traject doen en kan dus enkel vakken van het 1ste

bachelorjaar volgen.



TYPES GIT-TRAJECTEN: ‘COMBI-GIT’

COMBI-GIT
= je combineert resterende vakken van 1ste bachelor met de volledige 2de bachelor

= kans om in 2023-2024 terug modeltrajectstudent te zijn in 3de bachelor

Voorwaarden en regels:

- Je hebt reeds minstens 48 stp vrijstellingen in 1ste bachelor

- Je mag in totaal max. 72 stp opnemen (uitz.: 73 voor studenten 

die voor HIR kiezen, want 2de bachelor is 61 stp i.p.v. 60 stp)

- Geen verplichte volgtijdelijkheid (m.a.w. je mag Frans II opnemen als je nog geen vrijstelling 

hebt voor Frans I, je mag Wiskunde II opnemen als je nog geen vrijstelling hebt voor Wiskunde I,…).

- Maar, wel aanbevolen volgtijdelijkheid! ➔ bekijk info over 

voorkennis in de studiefiches van de vakken



TYPES TRAJECTEN: ‘IAJ-GIT’

IAJ-GIT
= je combineert resterende vakken van 1ste bachelor met een deel van 2de bachelor

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

Voorwaarden en regels:

- Je hebt reeds minstens 3 stp credits of vrijstellingen in 1ste bachelor

- Je mag in totaal max. 66 stp opnemen (vb. 20 stp van 1ste bachelor 

aanvullen met max. 46 stp uit 2de bachelor)

- Geen verplichte volgtijdelijkheid (m.a.w. je mag Frans II opnemen als je nog niet geslaagd bent voor 

Frans I, je mag Wiskunde II opnemen als je nog niet geslaagd bent voor Wiskunde I,…).

- Maar, wel aanbevolen volgtijdelijkheid! ➔ bekijk info over voorkennis 

in de studiefiches van de vakken



GIT SAMENSTELLEN

Verplicht van “onderuit” aanvullen: 

1. Schrijf in eerste instantie in voor de resterende vakken uit 1ste bachelor 

(waarvoor je geen vrijstelling hebt behaald)

2. Vul vervolgens jouw GIT aan met vakken uit 2de bachelor 

(waarvoor je geen vrijstelling hebt behaald)

3. Vul (indien mogelijk) tenslotte jouw GIT aan met vakken uit 3de bachelor 

Let op: GIT-grens steeds respecteren!

Er is geen verplichte volgtijdelijkheid!



GIT SAMENSTELLEN: GELIJKTIJDIGHEID

In derde bachelor: Gelijktijdigheid!

• Bachelorproef bij HW

• Stage bij BPM

• Seminariewerk bij EW

• Business planning: integratieproef bij TEW

• Seminariewerk bij HIR

Je mag bovenstaande vakken pas opnemen in jouw curriculum indien je 

minstens voor andere specifiek bepaalde vakken tegelijkertijd bent 

ingeschreven. Zie voorwaarden in het GIT-reglement.



GIT SAMENSTELLEN



STAP 1: VRIJSTELLINGEN 

Ga na voor welke 

vakken je vrijstellingen 

kan krijgen binnen 

jouw nieuwe opleiding



STAP 1: VRIJSTELLINGEN



STAP 1: VRIJSTELLINGEN

Duid op het formulier aan 

welke vrijstellingen je wil 

verkrijgen 

Vrijstellingen zijn enkel 

mogelijk op basis van 

behaalde credits!
(niet op basis van een deliberatie)



STAP 2: STRUCTUUR NIEUWE OPLEIDING 

Maak je vertrouwd 

met de structuur en 

inhoud van jouw 

nieuwe opleiding! 



STAP 3: WERKDOCUMENT

Per opleiding is er een werkdocument / excel beschikbaar 

met een overzicht van alle vakken in de opleiding. 



WERKDOCUMENT: 1STE BACHELOR

1. Duid aan voor 

welke vakken 

je een 

vrijstelling kan 

bekomen

2. Duid aan welke 

vakken je moet 

opnemen in 

2022-2023



WERKDOCUMENT: 2DE BACHELOR

1. Duid aan voor welke 

vakken je een 

vrijstelling kan 

bekomen

2. Ga na of je een 

COMBI-GIT of een 

IAJ-GIT mag opnemen

3. Duid aan welke 

vakken je wil opnemen 

in 2022-2023



WERKDOCUMENT: MAXIMUM GRENS!

Bekijk of de studiepunten de maximumgrenzen van het GIT niet overschrijden



WAARMEE REKENING HOUDEN?

1. Voorkennis

2. Lesrooster

3. Semesterspreiding

4. Examenoverlap 

5. Haalbaarheid



1. VOORKENNIS
̶ Geen verplichte volgtijdelijkheid: 

Je krijgt m.a.w. “carte blanche” en mag inschrijven voor gelijk welk vak. 

Wel steeds “van onderuit” aanvullen.

Let op: wel gelijktijdigheid (stage, bachelorproef, seminariewerk, …) 

̶ Probeer rekening te houden met aanbevolen begincompetenties: 

̶ Maak logische combinaties! 

‒ Indien je nog geen vrijstelling hebt behaald voor Inleiding recht, schrijf je beter nog 

niet in voor Privaatrecht

‒ Indien je nog geen vrijstelling hebt behaald voor Wiskunde I-A/I-B, schrijf je beter 

nog niet in voor Wiskunde II

‒ Indien je nog geen vrijstelling hebt behaald voor Engels I, schrijf je beter nog niet in 

voor Engels II

‒ …



1. VOORKENNIS

Twijfel je over de aanbevolen 

voorkennis? 

Kijk het na in de studiefiche 

van het vak bij het item 

“begincompetenties”!

Studiefiches van elk vak zijn te 

raadplegen via:

https://studiekiezer.ugent.be

https://studiekiezer.ugent.be/


2. LESROOSTER

Neem alle info m.b.t. 

lesrooster en 

groepsindeling 

GRONDIG door



2. LESROOSTER

Puzzelen met lesroosters!

• Via de Studiekiezer

https://studiekiezer.ugent.be

Enkel per modeltraject-jaar te bekijken

https://studiekiezer.ugent.be/


2. LESROOSTER

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


2. LESROOSTER

Gebruik zoekfunctie om jouw opleiding te 
zoeken, vb. Handelswetenschappen



2. LESROOSTER

Klik de modeltrajectjaren aan 
waarvan jij lesroosters wil 
bekijken



2. LESROOSTER

De verschillende modeltrajectjaren die jij aanklikte 
verschijnen in het vak aan de rechterkant, klik op ‘toon 
rooster’ om het lesrooster te zien



2. LESROOSTER
Per week krijg je dan een overzicht van alle vakken die in de modeltrajectjaren die jij 
selecteerde georganiseerd worden.



2. LESROOSTER

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.



2. LESROOSTER

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)

- …



3. SEMESTERSPREIDING

• Geen beperking op aantal studiepunten per semester

• Probeer een evenwichtige semesterspreiding na te 

streven

• In de bachelor HW: er zijn een aantal vakken die je van 

semester kan “wisselen”

• Geef nu ook al jouw curriculum voor het tweede semester 

door! ➔ Kan wel nadien nog aangepast worden!



4. 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 vak uit het laagste modeltrajectjaar

̶ Examenverplaatsing aanvragen bij lesgever van het vak uit het hogere jaar

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


5. HAALBAARHEID

• Wees realistisch! 

• GIT-grenzen zijn maximumgrenzen; minder mag altijd!

• Onze ervaring? 

̶ Hoe meer studiepunten men opneemt, hoe groter het risico 

op nog meer “achterstand”.

̶ Advies?

Soms beter minder studiepunten opnemen en studies 

spreiden (vb. één jaartje langer erover doen) om zo een 

positievere studie-ervaring te kennen!



PRAKTISCH: 
INSCHRIJVEN EN 
CURRICULUM INDIENEN



1. VRIJSTELLINGEN AANVRAGEN

̶ Vul het formulier volledig in

̶ Scan het in

̶ Mail het naar traject.eb@ugent.be

mailto:traject.eb@ugent.be


2. INSCHRIJVEN VOOR 2022-2023

1. Linkermenu: 

Algemeen

2. Inschrijven

3. Klik op de knop 

“nieuwe 

inschrijvingsaanvraag 

aanmaken”



2. INSCHRIJVEN VOOR 2021-2022



3. CURRICULUM BEWERKEN

1. Linkermenu:

AJ 2022-2023

2. Curriculum 

bewerken (EB)



3. CURRICULUM BEWERKEN

̶ Enkel 1ste bachelor-vakken? 

̶ Stel het volledige pakket van 60 stp. samen

̶ De vakken waarvoor je vrijstellingen aanvraagt voeg 

je dus ook toe aan jouw curriculum.

̶ In het opmerkingenscherm vermeld je dat je een 

vrijstellingenformulier hebt ingediend.

̶ De vrijstellingen zullen bij controle van jouw 

curriculum in oasis geregisteerd worden.



3. CURRICULUM BEWERKEN

̶ GIT met 2de en/of 3de bachelorsvakken?

̶ Voeg zowel de vakken toe waarvoor je vrijstellingen aanvraagt alsook 

de vakken die je wenst op te nemen in jouw curriculum. 

̶ In het opmerkingenscherm vermeld je dat je een vrijstellingenformulier 

hebt ingediend.

̶ De vrijstellingen zullen bij controle van jouw curriculum in oasis 

geregistreerd worden.

̶ Blokkeert oasis? Kan je geen hogerejaarsvakken toevoegen?

̶ Mail naar traject.eb@ugent.be vanuit jouw UGENT-mail met 

vermelding voor welke “hogerejaars”-vakken je wenst in te schrijven

̶ De trajectbegeleider zal dit verder per mail opvolgen

mailto:traject.eb@ugent.be


CURRICULUM BEWERKEN

̶ Klik op “curriculum” naast jouw inschrijving in de bachelor 



CURRICULUM BEWERKEN

̶ Klik op het tabblad “curriculum voor dit jaar bewerken”



CURRICULUM BEWERKEN

̶ Vakken toevoegen: 

1. Klik links de 

programma-

module aan

2. Onderaan het 

scherm: 

+ “Toevoegen”



CURRICULUM BEWERKEN

Links onderaan

“bewaren en 

afsluiten”



CURRICULUM INDIENEN 

1. Vinkje plaatsen bij jouw bachelor

2. Klikken op “voorleggen ter goedkeuring”



CURRICULUM INDIENEN

1. Opmerkingen-

scherm: hier 

desgewenst 

vermelden dat je 

vrijstellingen 

aanvraagt! 

2. Klik op “doorgaan 

met voorleggen”



CURRICULUM IN VOORSTEL

Status van jouw curriculum in VOORSTEL = jouw 

curriculum is ingediend en doorgestuurd naar de faculteit!



CURRICULUM TERUG GESTUURD?

Status van jouw curriculum opnieuw in Ontwerp? 

Bekijk bij Historie wat je moet aanpassen! 



DEADLINES



DEADLINES

̶ Inschrijven in opleiding: 30 september (via oasis)

̶ Indienen curriculum: 2 oktober (via oasis)

̶ Wijzigen curriculum:

̶ t.e.m. 14 november voor 1ste semestervakken en 

jaarvakken

̶ t.e.m. 28 februari voor 2de semestervakken



GROEPSINDELING



GROEPSINDELING

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


INDIVIDUELE 
AFSPRAAK?



INDIVIDUELE AFSPRAAK

̶ Advies bij samenstellen GIT 

(lessenrooster samenstellen moet je zelf doen!)

̶ Zelf afspraak inboeken via online reservatiesysteem

̶ Boek bij de juiste persoon!  Dit is verschillend naargelang jouw 

opleiding en naargelang jouw type traject.



VRAGEN?



VRAGEN?

Check onze facultaire

website:

www.ugent.be/eb

klik op

‘alles voor studenten’

http://www.ugent.be/eb


Bedankt voor jullie deelname!


