
INFOSESSIE 2DE ZITTIJD
Monitoraat – Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen



DOELSTELLING

• Informeren over begeleidingsinitiatieven tijdens de 2e

zittijd

• Wat met een grote 2e zittijd? (in de regel > 30 SP)

• Informeren over het toekomstig traject in de opleiding

Wat niet?

• Vakinhoudelijke feedback → lesgevers 

• Persoonlijk advies → op afspraak (traject.ge@ugent.be) 
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mailto:traject.ge@ugent.be


INFOSESSIE

• VRAAG 1: Wat is de oorzaak van mijn grote 2e zittijd?

• VRAAG 2: Ik heb een grote 2e zittijd: wat nu?

• VRAAG 3: Welk doel stel ik voorop?

• VRAAG 4: Wat als ik minder dan 30 SP behaal in BA1?

• VRAAG 5: Wat als ik wel 30 SP of meer behaal in BA1?

• VRAAG 6: Kan ik in 2e zittijd gedelibereerd worden?
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VRAAG 1:

WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN 

(GROTE) 2E ZITTIJD?
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VRAAG 1: WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN (GROTE) 2E ZITTIJD?

• Studiegerelateerde problemen (methode, planning, 

faalangst, uitstelgedrag…)

• Vakinhoudelijke problemen

• Andere (persoonlijke problemen)

➔Niet eenvoudig om vast te stellen waar de oorzaak ligt

➔Doe aan introspectie + aftoetsen bij derden (ouders, 

lesgevers, medestudenten,…)

➔Wees vooral eerlijk met jezelf!
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VRAAG 1: WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN GROTE 2E ZITTIJD?

̶ Studiegerelateerde problemen
• Vaak: “over de hele lijn” tekorten 

• Tekorten voor zowel “inzichtelijke vakken” (chemie, fysica, biochemie,….), 

als voor “studeervakken” (anatomie)

̶ Vakinhoudelijke problemen
• Vaak: tekorten voor “inzichtelijke vakken” (chemie, fysica, biochemie,…)

• Niet “over de hele lijn” gebuisd

• Vaak: wel geslaagd voor de “studeervakken”

̶ Andere (ziekte, persoonlijke problemen,…)
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VRAAG 1: WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN GROTE 2E ZITTIJD?

Advies 1: Zoek hulp!

Studiegerelateerde problemen: waar kan ik terecht? 

Monitoraat: algemene studiebegeleiding

• Eerstelijnshulp bij vragen rond studiemethode, planning, faalangst, uitstelgedrag…

• Individuele gesprekken 

Blokplanner

• Helpt bij het plannen van 2e zittijd

Zomertrainingen studentenpsychologen

• Groepssessies in verschillende thema’s (efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag)

Student@warmUgent

• Zelfhulp rond verschillende thema’s (uitstelgedrag, faalangst, stress, slaapproblemen…)

• Filmpjes, tips en tricks
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https://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/monitoraat/contact
file:///C:/Users/lyopdebe/Downloads/EfficienterBlokplannen_3eSem2020-2021_NL%20%5bHR-interactief%5d%20(1).pdf
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen
https://ufora.ugent.be/d2l/home/198624


VRAAG 1: WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN GROTE 2E ZITTIJD?

Advies 1: Zoek hulp!

Vakinhoudelijke problemen

• Ga naar de vakinhoudelijke feedback en maak gebruik van vakinhoudelijke 

studiebegeleiding

• Probeer je “fouten” te zien als een leerproces in plaats van een mislukking. 

• Van fouten kun je leren! 

Verantwoordelijke lesgever
• Feedback geeft je inzicht in de gemaakte fouten

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Fysica → Afspraak maken met Carl 
• Chemie, biochemie en moleculaire biologie → Afspraak maken met Ellen 
• Algemene biochemie → Afspraak maken met Lynn 
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https://www.afsprakenagenda.be/545/ugent#time/2018-06-11T00%3A00%3A00%2B02%3A00
https://www.afsprakenagenda.be/544/studiebegeleiding-ellen-gyssels#time/2019-06-24T00%3A00%3A00%2B02%3A00
https://www.afsprakenagenda.be/1850/studiebegeleiding-lynn-opdebeeck


VRAAG 1: WAT IS DE OORZAAK VAN MIJN GROTE 2E ZITTIJD?

Advies 1: Zoek hulp!

Persoonlijke problemen?

Indien persoonlijke problemen je studies belemmeren en je wil er met iemand over praten, kan 

je terecht bij één van de studentenpsychologen van de afdeling studieadvies of bij een studie-

of trajectbegeleider van het monitoraat. 
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https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/afdeling-studieadvies
https://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/monitoraat


VRAAG 2: 

IK HEB EEN GROTE 2E ZITTIJD: 

WAT NU?
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VRAAG 2: IK HEB EEN GROTE 2E ZITTIJD: WAT NU?

Wat verstaan we onder een "grote" 2e zittijd?

• Afhankelijk van individu

• Afhankelijk van opleiding

• Niet rekenen in termen van “aantal vakken”, maar in “aantal 

studiepunten”

• Grote 2e zit:  ± 30 SP
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VRAAG 2: IK HEB EEN GROTE 2E ZITTIJD: WAT NU?

ADVIES 2: Choose your battles! 

Alle vakken? ↔ enkele vakken?
→ Bij een grote 2e zit is het niet (altijd) haalbaar om alle herexamens af te leggen

→ Tijdens 2e zit volgen de examens kort op elkaar

→ De uiteindelijke keuze van welke vakken je zal afleggen in 2de zit ligt bij jezelf

Algemeen advies:
• Combinatie van moeilijke en gemakkelijke vakken!

• Hou rekening met examenplanning

• Hou rekening met semesterverdeling 

• Kies vakken die inhoudelijk op elkaar aansluiten (indien mogelijk)
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VRAAG 3: 

WELK DOEL STEL IK VOOROP?
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VRAAG 3: WELK DOEL STEL IK VOOROP?

ADVIES 3: Bepaal voor de start je doelstelling!

Maak afspraken met jezelf
• Wanneer zal ik heroriënteren? 

• Wanneer zal ik mijn studies verderzetten?

Ga volop voor de gekozen vakken in 2e zit 
• Zodat je jezelf achteraf niets te verwijten hebt

• Bekendmaking resultaten in de 2de zittijd? → je kan bewuster een juiste keuze maken 

over het al dan niet verder zetten van de opleiding

• Indien je slechts half gaat voor je doel kan dit je keuze om eventueel te heroriënteren 

bemoeilijken 
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VRAAG 4: 

WAT ALS IK MINDER DAN 30 SP

BEHAAL IN BA1?
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VRAAG 4: WAT ALS IK MINDER DAN 30SP BEHAAL IN BA1?

Geen toelating om vakken van 2e bachelor op te nemen

Studievoortgang <50% → Bindende voorwaarde

= bij een volgende inschrijving voor dezelfde opleiding moet je voor minstens 75% 

van de opgenomen studiepunten in 1e bachelor credits verwerven

Meer info over studievoortgangsbewaking aan de UGent

16

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


VRAAG 4: WAT ALS IK MINDER DAN 30SP BEHAAL IN BA1?

ADVIES 4: Indirect advies bij niet behalen van 30 SP is 

heroriëntatie

• Indien je alles op alles hebt gezet tijdens je 2e zittijd en de resultaten 

vallen opnieuw tegen, dan is een heroriëntatie naar een andere 

opleiding dikwijls het beste advies

• Persoonlijke beslissing (het advies van het monitoraat is niet-bindend)
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VRAAG 5: 

WAT ALS IK WEL 30 SP OF MEER 

BEHAAL IN BA1?
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VRAAG 5: WAT ALS IK WEL 30SP OF MEER BEHAAL IN BA1?

Wel toelating om vakken van BA2 op te nemen, in combinatie met 

vakken BA1

→ Geïndividualiseerd traject of GIT
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VRAAG 5: WAT ALS IK WEL 30SP OF MEER BEHAAL IN BA1?

ADVIES 5: Ga verstandig om met een GIT

In de meeste gevallen kan je je opgelopen studievertraging niet meer 

inhalen…daarom…

• Adviseren we om je bachelor over 4 jaar te spreiden i.p.v. 3 jaar 

• Zorg voor een optimale spreiding van de resterende SP van de 

bacheloropleiding

• Bacheloropleiding: geïndividualiseerd traject

• Masteropleiding: opnieuw in modeltraject

• Minder problemen met praktijk / overlap lessen
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VRAAG 5: WAT ALS IK WEL SLAAG VOOR 30SP UIT BA1?

ADVIES 5: Ga verstandig om met een GIT

Voorbeeld:  je behaalt na 2e zittijd 40 SP in BA1

▪ Jaar 2: 20 SP BA1 + 20 SP BA2 = 40 SP

▪ Jaar 3: 40 SP BA2 + 10 SP BA3 = 50 SP

▪ Jaar 4: afwerken BA3 = 50 SP

▪ Jaar 5: afwerken MA1 (modeltraject = 60 SP)

▪ …
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VRAAG 5: WAT ALS IK WEL SLAAG VOOR 30SP UIT BA1?

ADVIES 6: Neem zeer aandachtig de GIT-website door!

Je vindt er alle regels, tips en adviezen terug voor het samenstellen 

van een GIT!
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http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/monitoraat/trajectbegeleiding/git/geindividualiseerd-traject.htm


VRAAG 6: 

KAN IK NA 2E ZITTIJD 

GEDELIBEREERD WORDEN?
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VRAAG 6:
KAN IK NA 2E ZITTIJD GEDELIBEREERD WORDEN?

Ja, dat kan!

▪ Voorwaarde deliberatie 1e bachelor = deelnemen aan alle herexamens. 

▪ Punten van 1ste zittijd overdragen naar 2e zittijd is niet mogelijk. 

Meer info over deliberatieregels

- Kennisclip 
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https://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/examens/deliberatieregels.htm


DE ADVIEZEN OP EEN RIJTJE
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• ADVIES 1: Zoek hulp! (studiegerelateerd, vakinhoudelijk, andere)

• ADVIES 2: Choose your battles! 

• ADVIES 3: Bepaal voor de start je doelstelling

• ADVIES 4: Het indirect advies bij het niet behalen van 30 

studiepunten is heroriëntatie

• ADVIES 5: Ga verstandig om met een GIT

• ADVIES 6: Neem zeer aandachtig de GIT website door!
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BIJZONDERE TIJDEN
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STUDEREN IN CORONATIJDEN

De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef en brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. 

Hoe organiseer ik mijn studies in dit coronatijdperk? Hoe pak ik de zaken aan? 

Wist je dat je voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terechtkan? 

Blijf er dus niet alleen mee zitten!

• Voor vakspecifieke informatie kan je terecht bij de titularis (en medelesgevers) van de betrokken 

vakken.

• De facultaire trajectbegeleiders en studiebegeleiders, zijn er om jullie te helpen bij specifieke vragen 

rond de wetenschappelijke basisvakken alsook om jullie te helpen bij het vinden van een geschikte 

studiemethode, vragen rond jullie curriculum enz.. Aarzel dus niet om hen te contacteren! 

• Heb je vragen die eerder betrekking hebben op je algemeen welzijn? Neem een kijkje op de UFORA 

site student@warmUGent, of, ga naar de website “wel in je vel aan de UGent”

https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel


SUCCES MET DE 2DE ZITTIJD!!
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Monitoraat 
Studie- en trajectbegeleiding

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

traject.ge@ugent.be

studiebegeleiding.ge@ugent.be

+32 9 332 53 69 of +32 9 332 11 04

www.ugent.be/ge/nl/voorstudenten/monitoraat/trajectbegeleiding

mailto:traject.ge@ugent.be
mailto:studiebegeleiding.ge@ugent.be
http://www.ugent.be/ge/nl/voorstudenten/monitoraat/trajectbegeleiding

