AANVULLEND FACULTAIR REGLEMENT INZAKE WERKSTUDENTEN –
OPLEIDING RECHTEN
(goedgekeurd door de Faculteitsraad op 13/04/2016)
Art. 1. Dit reglement is van toepassing op studenten die bij de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling
Studentenadministratie en studieprogramma’s zijn geregistreerd als werkstudent met toepassing van de
bepaling in het OER dat betrekking heeft op het werkstudentenstatuut.
Het geldt voor de bachelor en masteropleiding in de rechten en voor de manama’s aansluitend op de
masteropleiding in de rechten die door de Faculteit Rechtsgeleerdheid worden aangeboden.
Art. 2. De informatieverstrekking ten behoeve van de werkstudenten gebeurt zoals voor de andere studenten
via de digitale leeromgeving, en in het bijzonder via de facultaire infosites en de sites van de diverse
opleidingsonderdelen.
De verantwoordelijke lesgever stelt – via de digitale leeromgeving - bij aanvang van het semester een
document ter beschikking waarin de belangrijkste info met betrekking tot het opleidingsonderdeel wordt
opgenomen. Via dit document worden ook eventuele extra faciliteiten ten behoeve van de werkstudenten
kenbaar gemaakt.
Art. 3. Werkstudenten in de master dienen zelf na te gaan of de onderwijs- en/of examenvorm van de
keuzevakken (grondige en bijzondere studies) verenigbaar is met hun werkregime. Een vervangopdracht of
vrijstelling voor een verplicht bij te wonen onderwijsactiviteit (niet-periodegebonden evaluatie) is enkel
mogelijk met akkoord van de lesgever en voor zover de eindcompetenties van het vak daardoor niet in het
gedrang komen. De onderwijs- en/of evaluatievorm van elk vak is opgenomen in de studiegids.
Art. 4. Werkstudenten die vragen hebben over de inhoud van de examenstof, stellen die vragen rechtstreeks
aan de verantwoordelijke lesgever of de persoon die door de verantwoordelijke lesgever wordt aangeduid als
aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot het betrokken opleidingsonderdeel. Deze beantwoordt de
vragen hetzij individueel aan de vraagstellende student, hetzij via een bericht op de digitale leeromgeving van
het betrokken opleidingsonderdeel.
Vragen die los staan van de inhoud van de vakken worden gesteld aan de medewerkers van het monitoraat.
Art. 5. De examenstof voor de werkstudenten is dezelfde als deze voor de andere studenten en ze dienen
dezelfde eindcompetenties te bereiken als deze die door de andere studenten moeten worden bereikt. De
verantwoordelijke lesgever wijst zo nodig en in de mate van het mogelijke bijkomend bronnenmateriaal aan
en/of stelt dat eventueel ter beschikking via de digitale leeromgeving dat de werkstudent kan gebruiken om
zich die examenstof eigen te maken die niet in het verplichte studiemateriaal wordt behandeld maar tijdens
de colleges mondeling wordt overgebracht aan de studenten.
Er kan geen vrijstelling worden verleend van onderwijsactiviteiten die verplicht dienen te worden bijgewoond
noch van prestaties die door de studenten moeten worden geleverd in het raam van niet-periodieke evaluatie.
Dergelijke onderwijs- of evaluatieactiviteiten kunnen niet altijd worden vervangen door een vervangopdracht.
Art. 6. Werkstudenten nemen verplicht deel aan de oefeningen die worden georganiseerd binnen de
opleidingsonderdelen Vaardigheden I, II, III en IV. Er worden voor elk vakgebied waarover oefeningen worden

georganiseerd, oefensessies geprogrammeerd na 17u30 u ’s avonds of op zaterdag. De werkstudenten kunnen
inschrijven voor de groepen die op deze uren oefeningen volgen.
Art. 7. Het feit dat een werkstudent die, ondanks zijn beste inspanningen, wegens zijn werksituatie in de
onmogelijkheid is om aanwezig te zijn op een examen op de dag als voorzien in de examenregeling bedoeld in
artikel 54 OER, wordt als een gegronde reden voor afwezigheid beschouwd bij de toepassing van het Facultair
Reglement Afwezigheid op Examens omwille van Gegronde Redenen.
Art. 8. Indien een werkstudent ingevolge zijn werksituatie niet aanwezig kan zijn op de feedback over een
opleidingsonderdeel, bepaalt de verantwoordelijke lesgever in overleg met de betrokken student een ander
tijdstip waarop de student alsnog de gewenste feedback kan krijgen.
Art. 9. Dit reglement is van toepassing met ingang van het academiejaar 2019-2020.

