
GIT 1STE + 2DE BACHELOR HW



ENKELE AFSPRAKEN:

̶ Demp je microfoon 

̶ Vragen stellen kan

̶ tijdens de sessie via chat 

̶ op het einde van de sessie via chat (of desgewenst micro)

̶ na de sessie via email: charlotte.torck@ugent.be

mailto:traject.eb@ugent.be


ALLE INFO DIE AAN BOD KOMT VANDAAG

̶ www.ugent.be/eb

̶ Alles voor 

studenten

‒ Curriculum 

samenstellen 

en indienen 

http://www.ugent.be/eb


INHOUD VAN DEZE SESSIE

̶ Puntenlijst

̶ Studierendement / Studievoortgang

̶ Leerkrediet 

̶ GIT regels 

̶ GIT samenstellen

̶ Inschrijven en curriculum indienen 

̶ Deadlines

̶ Individuele begeleiding

̶ Vragen?
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PUNTENLIJST



PUNTENLIJST

Belangrijk om jouw 

puntenlijst in pdf te openen! 

̶ Log in op 

http://oasis.ugent.be

̶ Linkermenu: Algemeen

‒ Examenresultaten

http://oasis.ugent.be/


GEDELIBEREERD?

̶ Code – G = 

gedelibereerd! 

̶ Geslaagd verklaard 

voor eerste bachelor!



BELANGRIJKE INFO 

Boodschap? 

= Slecht nieuws: 

Bindende voorwaarde 

opgelopen!

Geen boodschap? 

= Goed nieuws: 

Geen bindende 

voorwaarde opgelopen! 



STUDIERENDEMENT &
STUDIEVOORTGANG



BINDENDE VOORWAARDE 

̶ Artikel 24 Onderwijs- en Examenreglement: 

Studievoortgangsbewaking

̶ In 2021-2022 niet geslaagd voor minstens 50% van 

de opgenomen studiepunten uit 1ste bachelor? 

̶ In 2022-2023 BINDENDE VOORWAARDE bij 

herinschrijving in de bachelor HW!
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INHOUD BINDENDE VOORWAARDE

̶ Je moet voor alle resterende vakken uit de eerste 

bachelor slagen; met een marge van 8 studiepunten

(= Je moet dus op het einde van 22-23 voor minstens 

52 stp van de 60 stp uit eerste bachelor geslaagd zijn.)

+
̶ Je moet 50% studierendement behalen op het volledige 

inschrijvingspakket/curriculum/GIT van 2022-2023



VAN BINDENDE VOORWAARDE NAAR 
WEIGERING?

̶ Eind 2022-2023 bindende voorwaarde niet ingelost? 

→ Weigering tot inschrijving in de opleiding! 



SLAAGKANSEN & BINDENDE VOORWAARDE

- Zeer individueel

- 1/3de – 1/3de – 1/3de

- Bewijs jezelf in 2022-2023



LEERKREDIET



LEERKREDIET

̶ Leerkrediet = systeem van de Vlaamse Overheid

̶ Je kan slechts inschrijven ten belope van jouw leerkredietsaldo

̶ Principe: 

̶ 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”



“CORONA-PROCEDURE”

̶ Uitzonderlijke procedure voor academiejaar 2021-2022

̶ Voorwaarde:

̶ Enkel voor vakken waarbij men heeft deelgenomen 

aan de tweede zit

̶ Aanvraag digitaal indienen binnen 30 kalenderdagen 

na puntenbekendmaking

̶ www.ugent.be/leerkrediet

http://www.ugent.be/leerkrediet


GIT-REGELS



GIT 1STE BACHELOR + 2DE BACHELOR

Mogelijk van zodra je voor minstens één vak uit de eerste 

bachelor bent geslaagd.

Voor geen enkel vak geslaagd? 

Geen GIT mogelijk, je kan enkel de 1ste bachelor “bissen” 

en alle 60 stp hernemen.



LET OP: < 30 STP CREDITS BEHAALD IN 1STE BA?

Reflecteren is de sleutel tot succes!

̶ Heb ik voldoende gestudeerd?

̶ Heb ik een efficiënte studiemethode?

̶ Voldoende motivatie en interesse om het volgend jaar 

anders aan te pakken? 

Conclusie? 

̶ Ik blijf in de opleiding → blijf deze sessie volgen

̶ Ik verander van opleiding

‒ Binnen de faculteit? → volg sessie studieverandering

‒ Buiten de faculteit? → contacteer TB van die opleiding



LET OP: < 30 STP GESLAAGD IN 1STE BA?

̶ Let op: Bindende voorwaarde! 

̶ Wees zeer voorzichtig bij het samenstellen van jouw GIT

̶ Eerste-bachelorsvakken dienen prioritair afgewerkt te 

worden! (cfr bindende voorwaarde)



2 SOORTEN GIT: DEFINITIES

̶ COMBI-GIT

̶ Je kan jouw GIT zodanig samenstellen dat je in 23-24 

terug in het modeltraject 3de bachelor terecht komt

̶ IAJ GIT

̶ Je kan een GIT opnemen, zonder dat je daarbij in de 

mogelijkheid bent om in 23-24 opnieuw het 

modeltraject 3de bachelor te volgen



COMBI-GIT

̶ Principe: 

- je herneemt de vakken uit 1ste Ba waarvoor je niet 

slaagde 

- én schrijft tegelijkertijd in voor de volledige 2de Ba.

̶ Maximumomvang COMBI-GIT = 72 stp

̶ Bijgevolg: wanneer men max. 12 stp uit 1ste Ba moet 

hernemen, kan men een COMBI-GIT opnemen



IAJ-GIT

̶ Principe: 

- Je herneemt de vakken uit 1ste Ba waarvoor je niet slaagde 

- én schrijft tegelijkertijd in voor een aantal vakken uit 2de Ba

(maar niet voor alles).

̶ Maximumomvang IAJ-GIT = 66 stp

̶ Bijgevolg: wanneer men meer dan 12 stp uit 1ste Ba moet 

hernemen, kan men een IAJ-GIT opnemen



GIT BA1 + BA 2

# studiepunten te hernemen of nog af te werken uit 1ste Bachelor

Tussen 57 en 13 studiepunten: Maximaal 12 studiepunten:

Traject in 2022-2023: 

IAJ-GIT

= maximaal 66 stp

COMBI-GIT

= maximaal 72 stp

Mogelijk traject in 2023-2024 GIT 2de + 3de Ba Modeltraject 3de Ba



GIT SAMENSTELLEN



GIT SAMENSTELLEN

Verplicht van “onderuit” aanvullen: 

1. Herneem in eerste instantie alle vakken uit 1ste

bachelor waarvoor je nog niet geslaagd bent

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

bachelor 

(let op: GIT grens respecteren)

Er is geen verplichte volgtijdelijkheid!



WELKE VAKKEN?

Bekijk de structuur 

van de 1ste bachelor 

en de 2de bachelor 

HW via de website 

van de faculteit:



VAKKEN IN 1STE BACHELOR HW



VAKKEN IN 2DE BACHELOR HW



WELKE VAKKEN?

̶ Maak gebruik van 

het excel-

werkdocument:



WERKDOCUMENT: 1STE BACHELOR

̶ Duid aan voor 

welke vakken je 

geslaagd bent

̶ Duid aan welke 

vakken je moet 

hernemen in 

2022-2023



WERKDOCUMENT: MENS EN SAMENLEVING

̶ Inleiding Psychologie (3 stp) en Inleiding Sociologie (3 

stp) verdwijnen en worden vervangen door Mens en 

Samenleving (6 stp) 

̶ Beide vakken geslaagd? 

̶ Je volgt geen Mens en Samenleving

̶ Slechts één van de twee vakken geslaagd?

̶ Je sluit aan bij ongeveer de helft van de lessen van 

Mens en Samenleving



WERKDOCUMENT: MENS EN SAMENLEVING

̶ Inleiding Psychologie hernemen? 

̶ Lessen Mens en Samenleving lesweek 1 t.e.m. 6

̶ Inleiding Sociologie hernemen?

̶ Lessen Mens en Samenleving lesweek 1 en 7 t.e.m. 12

̶ In oasis zal initieel Mens en Samenleving van 6 stp in het 

curriculum geregistreerd staan MAAR je zal de deelvrijstelling 

via het opmerkingenscherm moeten aanvragen (zie later)!



WERKDOCUMENT: 2DE BACHELOR

̶ Duid aan welke 

vakken je wil 

opnemen uit de 2de

bachelor in 22-23



WERKDOCUMENT: MAXIMUM GRENS!



WAARMEE REKENING HOUDEN?

1. Voorkennis

2. Lessenrooster

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 uit 

2de bachelor

̶ Hou wel rekening met aanbevolen begincompetenties: 

̶ Maak logische combinaties! 

‒ Indien je nog niet geslaagd bent voor Wiskunde I (A/B), schrijf je 

beter nog niet in voor Wiskunde II

‒ Indien je nog niet geslaagd bent voor Inleiding boekhouden, schrijf 

je beter nog niet in voor Financiële analyse van de onderneming

‒ …



1. VOORKENNIS

Twijfel je over de 

aanbevolen voorkennis? 

Kijk het na via de 

studiefiches van het vak bij 

het item 

“begincompetenties”: 

https://studiekiezer.ugent.be

https://studiekiezer.ugent.be/


2. LESSENROOSTER

̶ Neem alle info 

m.b.t. 

lessenrooster en 

groepsindeling 

GRONDIG door 

via de website van 

de faculteit!



2. LESSENROOSTER

Algemeen 

lessenrooster: 

Nu reeds online 

beschikbaar via de 

studiekiezer

Persoonlijk 

lessenrooster: 

van zodra je jouw 

curriculum in oasis 

ingeeft.



2. LESSENROOSTER

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

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


2. LESSENROOSTER





FILTER OP VAKNIVEAU





2. LESSENROOSTERS

̶ Groepsindeling: 

̶ Je volgt niet langer één groepsnummer

̶ Voor elk vak apart inschrijven in een lesmoment

̶ Neem de handleiding m.b.t. de groepsindeling GRONDIG door!

̶ Inschrijven voor groepen vanaf maandag 19 september

̶ First come first served principe: is jouw voorkeursgroep “vol”, dan zal 

je moeten inschrijven bij een andere groep voor dat vak! 

̶ Let op: om te kunnen inschrijven voor een lesmoment, dien je het vak 

reeds via oasis aan jouw curriculum toegevoegd te hebben en jouw 

curriculum naar voorstel gebracht te hebben!



2. LESSENROOSTER

̶ Persoonlijk lessenrooster: 

Eens jouw groepen vastliggen kan je via “mijn kalender” 

jouw persoonlijke agenda downloaden voor de 12 

lesweken (desgewenst met iCal).



2. LESSENROOSTER

̶ Lesoverlap? 

̶ Eigen keuze

̶ Inherent nadeel aan GIT!

̶ Kan je het oplossen door bij werkcolleges bij bepaalde 

groepen aan te sluiten? 

̶ Kan je het oplossen door een bepaald vak in een ander 

semester te volgen? 

̶ Let op: Lesopnames zijn niet meer gegarandeerd!!! 



3. SEMESTERSPREIDING

̶ Geen beperking op aantal studiepunten per semester

̶ Probeer een evenwichtige semesterspreiding na te 

streven

̶ Er zijn een aantal vakken die je van semester kan 

“wisselen”

̶ Geef nu ook al jouw curriculum voor het tweede 

semester door! 

̶ Kan nadien nog aangepast worden!



3. SEMESTERSPREIDING
̶ Volgende vakken worden in beide semesters aangeboden: 

̶ Om de lesmomenten in “het andere semester” te weten te komen dien je het lessenrooster 

van het schakelprogramma handelswetenschappen te bekijken!

̶ Wil je een semesterwissel?

Doorgeven in OASIS via het opmerkingenscherm! 



3. SEMESTERSPREIDING

̶ Vakken waarvoor je een semesterwissel aanvraagt:

̶ Persoonlijk lessenrooster zal pas aangepast zijn van zodra 

jouw curriculum werd goedgekeurd

̶ Inschrijven in groepen voor vakken die je bij het 

schakelprogramma wil volgen, kan pas van zodra het 

curriculum werd goedgekeurd.

̶ Ga in de tussentijd naar de lessen op basis van het algemene 

lessenrooster (beschikbaar via de studiekiezer!)



4. EXAMENOVERLAP

̶ Examenrooster 1ste semester binnenkort online (zie 

website faculteit)

̶ Examenoverlap (= 2 examens op dezelfde dag)

̶ Voorrang geven aan 1ste Ba-vak

̶ Examenverplaatsing aanvragen bij lesgever van het  

2de Ba-vak



5. HAALBAARHEID

̶ Wees realistisch! 

̶ GIT-grenzen zijn maximumgrenzen; minder mag altijd!

̶ Onze ervaring? 

̶ Hoe meer studiepunten men opneemt, hoe meer 

“achterstand” men oploopt.

̶ Advies?

Beter minder studiepunten opnemen en studies te spreiden 

(bvb één jaartje langer erover doen) zodoende een 

positieve studie-ervaring te kennen!



INSCHRIJVEN EN 
CURRICULUM INDIENEN



INSCHRIJVEN VOOR 2022-2023

1. Linkermenu: 

Algemeen

2. Inschrijven

3. Klik op de knop 

inschrijven binnen 

de kader van de 

Bachelor HW



CURRICULUM BEWERKEN

1. Linkermenu: 

AJ 2022-

2023

2. Curriculum 

bewerken 

(EB)



CURRICULUM BEWERKEN

̶ Klik op “curriculum” naast jouw inschrijving in de 

bachelor HW 



CURRICULUM BEWERKEN

̶ Klik op het tabblad “curriculum voor dit jaar bewerken”



CURRICULUM BEWERKEN

̶ Vakken 

verwijderen: 

– “weglaten”



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 de Bachelor HW

2. Klikken op “voorleggen ter goedkeuring”



CURRICULUM INDIENEN

1. Opmerkingen-

scherm: hier 

desgewenst 

semesterwissel

aanvragen of 

deelvrijstelling 

(psychologie/socio

logie) vermelden

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

̶ Indienen curriculum: 2 oktober (via oasis)

̶ Wijzigen curriculum:

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

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

jaarvakken 



INDIVIDUELE 
AFSPRAAK?



INDIVIDUELE AFSPRAAK

̶ Advies bij samenstellen 

GIT 

(lessenrooster 

samenstellen moet je zelf 

doen!)

̶ On Campus of Online via 

MS Teams

̶ Bij collega’s:

̶ Erlijn Cools

̶ Delphine François

̶ Zelf afspraak inboeken via 

online reservatiesysteem



ALLE INFO OVER GIT

̶ www.ugent.be/eb

̶ Alles voor 

studenten

‒ Curriculum 

samenstellen 

en indienen 

http://www.ugent.be/eb


VRAGEN?



Bedankt voor jullie deelname!


