
1 
 

 

  

Starten in de rechten? 
 

Veelgestelde vragen  
 

Academiejaar 2021-2022 



 
 

2 
 

Inhoud 
 

1. Moet ik een specifieke vooropleiding gevolgd hebben om te starten in de rechten? .......................... 3 

2. Wat zijn mijn slaagkansen? ................................................................................................................... 3 

3. Is taal belangrijk in de opleiding? .......................................................................................................... 4 

4. Kan je starten zonder een diploma secundair onderwijs? .................................................................... 4 

5. Ik heb al een diploma hoger onderwijs. Kom ik in aanmerking voor een verkort studietraject? ......... 5 

6. Waar kan ik mijn boeken kopen? .......................................................................................................... 5 

7. Is de faculteit makkelijk bereikbaar? .................................................................................................... 6 

8. Heb ik het hele jaar door onafgebroken les? ........................................................................................ 6 

9. Bestaat er in het hoger onderwijs ook zoiets als smartschool? ............................................................ 7 

10. Ik heb een motorische beperking, een gehoorbeperking, ASS, ADHD, … ............................................. 7 

11. Waar kan ik met mijn vragen terecht als ik het moeilijk heb op studievlak, thuis, …? ......................... 8 

 

  



 
 

3 
 

1. Moet ik een specifieke vooropleiding gevolgd hebben om te starten in de rechten? 

Rechtenstudies veronderstellen geen specifieke voorkennis en er bestaat niet zoiets als een 'juridische 
knobbel'. In het secundair onderwijs krijg je ook weinig tot geen vakken die je voorbereiden op de pure 
rechtsvakken. Dit maakt het voor jullie natuurlijk net moeilijk om in te schatten of de opleiding rechten iets 
voor jou is.  

Soms kiezen studenten voor rechten louter vanwege de veelzijdigheid of omdat het weinig te maken heeft 
met wiskunde of exacte wetenschappen. Dat zijn uiteraard niet de juiste drijfveren om de studies rechten 
aan te vatten.  

Houd je ervan logisch te redeneren en complexe problemen te analyseren? Heb je een vlotte babbel en dito 
pen? Ben je maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in de actualiteit, maar evenzeer geboeid door 
geschiedenis? Ben je een doorbijter die in staat is zelfstandig en met de nodige discipline leerstof te 
verwerken? Dan kan de opleiding rechten zeker iets voor jou zijn. 

 

2. Wat zijn mijn slaagkansen? 
 

In 2019-2020 slaagde 25% na twee examenperiodes voor het volledige eerste bachelorpakket. Let wel, de 
drop-outs zitten ook vervat in dit percentage. De rechtenopleiding kent jaarlijks een drop-out van ongeveer 
20%.  

Bijna 50% van alle studenten slaagde niet voor 50% van de studiepunten van de eerste bachelor en moest 
dus het eerste jaar bissen of een andere opleiding kiezen. 

Hieronder vind je een opsplitsing van de slaagcijfers per vooropleiding: 

 

 geslaagd niet geslaagd drop-out 

ASO-klassiek 37% 54,3% 8,7% 

ASO-modern 25,2% 58% 16,8% 

ASO-humane 11,3% 58,1% 30,6% 

KSO* 0,0% 0,0% 0,0% 

TSO* 0,0% 51,6% 48,4% 

BSO* 0,0% 0,0% 100% 

Examencom* 11,1% 77,8% 11,1% 

TOTAAL 24,5% 57,8% 17,7% 

* Opgelet, kleine aantallen! 
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3. Is taal belangrijk in de opleiding? 

Taal is zeker belangrijk zowel in de opleiding als later in de job. Dat geldt in de eerste plaats voor het 
Nederlands, maar ook een goede kennis van het Frans is onmisbaar.  Voor wie later verder gaat in het 
bedrijfsleven, diplomatie, internationale NGO,… zal ook de Engelse taal onontbeerlijk zijn.  

De opleiding heeft er bewust voor gekozen het programma niet extra te belasten met taalvakken. Dat 
betekent uiteraard niet dat Frans en Engels niet aan bod komen, zij het op een eerder passieve manier. 
Studenten moeten anderstalige bronnen opzoeken en verwerken, zullen anderstalige gastcolleges volgen en 
moeten anderstalig cursusmateriaal verwerken. In verschillende eerste bachelorvakken wordt de relevante 
juridische terminologie ook in het Frans en Engels bestudeerd. 

Wie in de masteropleiding de richting uitgaat van het Europese en internationale recht zal ook vakken in het 
Engels gedoceerd krijgen. 

Het gros van de studenten heeft voldoende talenkennis uit het secundair onderwijs. Enkelen zullen echter 
hun talenkennis tijdens hun studies moeten bijschaven. Dit kan onder meer door het volgen van een 
taalcursus juridisch Frans, of Engels bij het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT).  

Meer info: www.ugent.be/lw/uct/nl 

Daarnaast kunnen studenten tijdens hun studies ook een semester/jaar aan een Waalse universiteit 
studeren of via Erasmus naar het buitenland trekken.  

Je taalkennis bijschaven kan ook via: 

Taalonthaal: biedt ondersteuning voor al je academisch schrijfwerk in het Nederlands en geeft taaladvies op 
maat tijdens individuele begeleidingssessies. Meer info: www.taalonthaal.ugent.be  

©ENTER: biedt ondersteuning bij academisch schrijven in het Engels. 

Meer info: www.ugent.be/student/en/study-facilities/academic-writing/writingpaper.htm  

 

4. Kan je starten zonder een diploma secundair onderwijs? 

Neen. Je kan enkel starten in de bachelor rechten aan de UGent als je beschikt over een diploma secundair 
onderwijs.   

Ben je nog bezig met examens voor de examencommissie en heb je jouw diploma dus nog niet behaald, dan 
kan je voor deze opleiding aan de UGent nog niet inschrijven.  

Behaal je na de start van het academiejaar jouw diploma secundair onderwijs dan kan je nog inschrijven tot 
uiterlijk 15 november (beperkt vakkenpakket 1ste semester) of bij de start van het 2de semester en dit tot 28 
februari. In dat laatste geval bevat het vakkenpakket enkel vakken uit het 2de semester. 
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5. Ik heb al een diploma hoger onderwijs. Kom ik in aanmerking voor een verkort studietraject? 

Beschik je reeds over een diploma uit onderstaande tabel, dan kan je jouw studies rechten aanvatten via een 
aangepast traject.  

Schakelprogramma voor professionele bachelor rechtspraktijk  1,5 jaar: 90 à 92 SP 
Verkorte bachelor voor: 
- Academische bachelors/houders kandidaatsdiploma universiteit 
- Professionele bachelors in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 

‘rechtspraktijk’/gegradueerde bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk 
- Professionele bachelors in het sociaal werk/gegradueerde maatschappelijk 

assistent 
- Professionele bachelors in de maatschappelijke veiligheid 
- Kandidaat bestuurswetenschappen 
- Einddiploma hoger onderwijs twee cycli 
- Einddiploma KMS 

2 jaar: 131 SP 

Voorbereidingsprogramma voor zij die reeds beschikken over een academische 
bachelor of master 

1,5 jaar: 102 à 103 SP 

 

Na elk van deze trajecten volgt nog de 2-jarige master voor het behalen van je master in de rechten. 

Meer informatie rond deze verkorte programma's is terug te vinden op www.ugent.be/re/nl/voor-
studenten/studietraject/studieduurverkorting 

 

6. Waar kan ik mijn boeken kopen? 

In de studiekiezer kan je op elk vak doorklikken voor meer informatie over werk- en examenvormen, 
cursusmateriaal, eindcompetenties, puntenverdeling, …  

Voor de meeste vakken is er een handboek, cursus of syllabus. Dit wordt meegedeeld in de eerste lessen en 
je kan dit ook nakijken per vak via de studiekiezer: https://studiekiezer.ugent.be  

Bij de start van elk semester kan je jouw studiepakket voordelig aankopen via de 
studentenvereniging VRG. Je kan dit vervolgens afhalen op de faculteit. Je kan hiervoor terecht 
op www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be/cursusdienst  

Je kan ook zelf handboeken aankopen.  

Voor tweedehandsboeken kan je terecht op www.stubooks.be 

Slides, teksten, opdrachten, artikels,… vind je terug op de cursussite van het vak op Ufora, het digitaal 
leerplatform van de UGent.   
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7. Is de faculteit makkelijk bereikbaar? 

De lessen van de opleiding rechten gaan door in het centrum van Gent of in de rand rond Gent. Als je van 
vrij ver moet komen of pendelen geen optie is, dan kan je een kamer huren in een studentenhome van de 
UGent of via de privé- markt.  

Een aanvraag voor een kamer in een studentenhome van de UGent voor academiejaar 2021-2022 
moet je indienen tussen 1 maart en 1 mei 2021. Alle info is te vinden via: www.UGent.be/huisvesting   

Met het openbaar vervoer zijn de leslokalen vanaf Gent Sint Pieters station of Gent Dampoort 
makkelijk te bereiken te voet, met de fiets, of per bus of tram.  

Voordelig een fiets huren: https://fietsambassade.gent.be/nl  

Een tweedehandsfiets aankopen, behoort ook tot de opties. 

 

8. Heb ik het hele jaar door onafgebroken les? 

Er is sprake van een semestersysteem. Dat betekent dat het academiejaar verdeeld wordt in 2 semesters. 

We starten op 27 september met 12 lesweken waarin de vakken van het 1ste semester en de jaarvakken 
worden gedoceerd. Aan het einde van deze 12 lesweken volgt er een inhaalweek. De kersvakantie is 
vervolgens de blokperiode want direct daarna gaat de eerste examenperiode van start die 4 weken duurt.  

Daarop volgt een week intersemestriële vakantie (7-12 februari 2022). Op het einde van deze week worden 
de resultaten van de vakken van het 1ste semester bekend gemaakt. 

Op 14 februari gaat het tweede semester van start . Er zijn 7 weken onderwijsactiviteiten, onderbroken door 
2 weken paasvakantie waarin er geen onderwijsactiviteiten zijn, en vervolgens nog 5 lesweken en 1 
inhaalweek. Op 30 mei start de examenperiode voor de 2de  semester vakken en de eventuele jaarvakken. 

Als alles goed verlopen is, heb je 3 maanden vakantie verdiend. Het is echter ook mogelijk dat het, zeker in 
een 1ste jaar, wat minder loopt. De 2de zit periode begint half augustus en loopt tot ongeveer half september. 
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9. Bestaat er in het hoger onderwijs ook zoiets als smartschool?  

Universitaire studies vragen een grote mate aan zelfstandigheid en zelfdiscipline, maar je wordt uiteraard 
niet aan je lot overgelaten. Er zijn een heel aantal digitale kanalen waarop je voor verschillende zaken terecht 
kan.  

Je krijgt als student aan de UGent hoe dan ook een UGent e-mailadres (gebruikersnaam en wachtwoord). 
Dit wordt gebruikt voor alle officiële communicatie.   

Eerder administratieve informatie zoals attesten opvragen, je 
individuele lessen- en examenrooster, etc, … kan je raadplegen via Oasis 
(oasis.ugent.be). 

Tot slot is er ook nog Ufora (ufora.ugent.be) waar alle informatie over 
jouw vakken wordt verspreid (slides, is er een lesgever ziek, taken, 
workshops van het monitoraat, …). 

 

 

10. Ik heb een motorische beperking, een gehoorbeperking, ASS, ADHD, … 

Je kan als student een bijzonder statuut op basis van een functiebeperking aanvragen. Dit kan indien je 
bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, reuma, scoliose, ASS, ADHD, ADD, diabetes, epilepsie, tic stoornissen, 
langdurige psychiatrische aandoening, gehoorverlies, blindheid, … hebt. Dit is een niet-limitatie lijst. 

Op basis van dit statuut wordt, in samenspraak met het facultair aanspreekpunt, beslist welke faciliteiten 
het voor jou mogelijk maken om je studies zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Voor studenten met ASS en ADHD is er ook een specifiek aanspreekpunt waarbij je terecht kan voor 
individuele begeleiding. 

Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Je kan een bijzonder statuut aanvragen op basis van uitzonderlijke 
individuele en/of sociale omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld indien je klierkoorts krijgt, zwanger bent, je 
geconfronteerd wordt met een moeilijke thuissituatie, acute psychologische problemen, … Ook hier gaat het 
om een niet-limitatieve lijst. 

Andere bijzondere statuten zijn: erkende topsport, professionele kunstbeoefening, mandaat, student-
ondernemerschap, anderstaligheid, werkstudentenstatuut. 

Studeren met een bijzonder statuut: www.ugent.be/bijzonderstatuut  

Voor de verschillende statuten gelden specifieke deadlines, zowel om het statuut aan te vragen, als om de 
faciliteiten te koppelen en hiervan dus gebruik te maken. Deze kan je terugvinden in het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER), maar jullie worden hiervan ook via Ufora en mail op de hoogte gebracht. 

OER: www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving 
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11. Waar kan ik met mijn vragen terecht als ik het moeilijk heb op studievlak, thuis, …? 

Heb je vragen over hoe je studies aanpakken gaande van 'moet ik naar de les gaan', 'hoe neem ik nota’s', 
'wat moet ik thuis doen', … tot 'ik weet niet waar eerst te beginnen', en 'wat eens we in de blok zitten'? Heb 
je vragen over je vakkenpakket, mogelijke vrijstellingen, jouw traject, …?  

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders en voor alle deze vragen kan je bij hen terecht. 

Vind je jouw weg niet in Gent, is er thuis iets gebeurd, voel je niet goed in je vel, … Ook dan staan wij voor 
jou paraat. 

De dienstverlening van het monitoraat is gratis, de workshops staan voor iedereen open en ook een 
individueel gesprek is mogelijk. 

Je kan steeds terecht bij het monitoraat via studiebegeleiding.re@ugent.be of traject.re@ugent.be; 
telefonisch 09/264.69.04. Of kom gewoon eens langs. Je kan ons vinden in de Voldersstraat 3, 9000 Gent. Je 
kan ons ook vinden op Instagram (rc.ugent) en facebook (Monitoraat Faculteit Recht en Criminologie UGent). 

Voeg na je inschrijving op Ufora zeker ook de pagina van het monitoraat toe (Monitoraat Rechten). 

Er zijn ook faculteitsoverkoepelend een heel aantal diensten die voor jou ter beschikking staan: 

- Een centrale dienst rond studieadvies 
- De UGent beschikt over studentenpsychologen, studentenartsen, …  
- Er is een sociale dienst voor al je vragen omtrent beurzen, financiële tegemoetkomingen, … 

Neem een kijkje op www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel  
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