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FDO RECHT EN CRIMINOLOGIE 

FACULTAIRE STUDENTENADMINISTRATIE  

Vaardigheden II voor studenten 
Tweede jaar in het 3-jarig Modeltraject Mt1 (= 2 BaRe)  

(verder wordt hiernaar verwezen dmv volgende afkorting: PO II)  
Academiejaar 2020-2021 Eerste en Tweede semester 

 

Werkwijze Reservatieprocedure in 1e semester 
 

• Op de Ufora vaksite Vaardigheden II B001320 kan u bij ‘overige tools’ de module 
‘reservaties’ vinden. 
 

• Klik op “Reservaties” 
 

• Klik op de (actieve) procedure  
“Opgave keuze vakgebied voor Vaardigheden II in AJ20-21 – 1e 

semester” 
 

• U komt op een scherm met informatie over deze procedure 
 

• Klik op de knop onderaan “Ga door met de reservatieprocedure” 
 

• U komt op het scherm “Aanduiden keuzes” 
 

• Zoals u weet, moet u nu enkel een keuze maken voor het eerste semester, de 
procedures voor het tweede semester worden pas later geactiveerd. 

 

• Voor Vaardigheden II 1e semester duidt u 4 (!) keuzes aan in dalende 
volgorde van prioriteit (1 voor 1ste keuze,2 voor 2de keuze, enz) 
 

• Indien u een fout maakt (bvb 2 vakken aangeduid met eenzelfde prioriteit, zal u 
daar via een bericht op gewezen worden. U komt dan door de “terug-toets” 

(pijltje naar links, helemaal bovenaan links) terug op het vorige scherm en u kan 
herbeginnen. 
 

• Klik op de knop “Reservatie doorvoeren” 
 

• U krijgt het bericht “U hebt de reservatieprocedure succesvol doorlopen” 
 

• U kan deze procedure verschillende malen na elkaar doorlopen (tem 23/09/20 
om 17u!), m.a.w. als u van gedacht verandert dan kan dat; het systeem 

onthoudt enkel uw laatste keuze 
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• Na 23/09/2020 om 17u wordt de procedure afgesloten, en kan u niets 
meer doorgeven 
 

• Op een later tijdstip voert het programma dan een berekening uit, en wordt aan 
elke student een keuze toegekend: in het tweede jaar in het 3-jarig Modeltraject 
(Mt 1) (=2BaRe) wordt 1 van de 4 vakken toegekend. 

 
• Deze toekenning gebeurt “at random” en automatisch door het Ufora 

reservatiesysteem. 

 

• Na de verwerkingsdatum zal u via het icoon met de “i” van informatie uw 
toekenning kunnen zien. Deze toekenning is wel degelijk onder voorbehoud : 
de Curriculumcommissie Rechten moet zijn goedkeuring over deze toekenning 
nog uitspreken. 

 
De lijst van finaal goedgekeurde Vaardigheden II voor het tweede jaar in het 

3-jarig Modeltraject (Mt1) (= 2BaRe) zal later via Ufora bij ‘Inhoud’ onder de 
module Algemeen bekendgemaakt worden. 
 

 


