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Overgangsmaatregelen bij het afschaffen of omvormen 

van opleidingen uit het studieaanbod van de Universiteit 

Gent 

 

De datums waarop de overgangsmaatregelen door de daartoe bevoegde organen zijn 

goedgekeurd, zijn vermeld bij elke overgangsmaatregel. 

 

 

Legende:  

BC : Bestuurscollege 

CoP: Commissie Programma’s 

CoT: Commissie Onderwijstaal 

DirOnd: Directeur Onderwijsaangelegenheden 

Vl. Reg. : Vlaamse Regering 

CHO: Commissie Hoger Onderwijs 

 

 

 

Dit document omvat overgangsmaatregelen met betrekking tot 

A. Structurele wijzigingen in het opleidingsaanbod 

B. Gefaseerde invoering van programmawijzigingen bij verschuiving van 

opleidingsonderdelen tussen voltijdse modeltrajectjaren 

 

 

A.  STRUCTURELE WIJZIGINGEN IN HET OPLEIDINGSAANBOD UGENT 

 

Dit zijn overgangsmaatregelen bij: 

- ‘Bevriezing’ van opleidingen: opleidingen waarvoor tijdelijk geen nieuwe instroom mogelijk is 

- Wijziging van de inrichter(s) van een opleiding, wijziging van de samenstelling van het 

‘samenwerkingsverband’ (hogeronderwijsinstellingen) die een gezamenlijke opleiding inrichten 

- Afschaffing van opleidingen 

- Naamsverandering van opleidingen 

- Afschaffing, bijmaken of wijzigen van afstudeerrichtingen 

- Wijziging van de studieomvang van opleidingen 
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- Wijziging van de onderwijstaal van opleidingen 

- … 

 

Bij dergelijke structurele wijzigingen moet worden nagegaan hoe de studenten die de opleiding in haar 

oude vorm hebben aangevat maar nog niet beëindigd, deze kunnen afwerken. Soms krijgen zij de 

kans de opleiding in haar oude vorm af te werken, soms moeten ze overstappen naar de opleiding in 

haar gewijzigde vorm of naar een andere opleiding. 

 

 

 

B. GEFASEERDE INVOERING VAN PROGRAMMAWIJZIGINGEN 

 

Sedert de introductie van OASIS in het academiejaar 2010-2011 zijn de opleidingen van de 

Universiteit Gent nu ook technisch ‘ontschot’ en voldoen zij daardoor aan de decretale bepalingen 

waarin het programma van een opleiding steeds als één geheel moet bekeken worden (weliswaar 

voorzien van modeltrajecten). 

 

Dit betekent dat de voltijdse modeltrajectjaren (de vroegere ‘studiejaren’) geen aparte entiteiten zijn en 

er dus ook geen ‘overgangsjaren’ kunnen worden gecreëerd waarin een programmawijziging 

academiejaarsgewijs geleidelijk wordt ingevoerd met parallelle op- en afbouw van de 

modeltrajectjaren. In OASIS moet dus in elke programmaversie het ‘uiteindelijke’ programma worden 

ingegeven zoals het er zal uitzien nadat het volledig is ingevoerd. Via de aanbodsessies kan geregeld 

worden welke opleidingsonderdelen in welk academiejaar worden aangeboden. 

 

Nochtans moet erop worden toegezien dat alle studenten die een voltijds modeltraject van een 

opleiding volgen elk academiejaar een consistent opleidingsaanbod hebben, wat bij verschuiving 

tussen modeltrajectjaren en ook bij andere ingrijpende programmawijzigingen vaak niet het geval is. 

 

Omdat een gefaseerde invoer van een programma volgens modeltrajectjaren niet kan worden 

‘voorgesteld’ in OASIS, worden deze gefaseerde invoeringen vastgelegd bij wijze van 

overgangsmaatregel. 

 

(Het gaat hier dus niet om overgangsmaatregelen voor transitstudenten, i.e. studenten die niet meer in 

het voltijds modeltraject zitten, maar die reeds blijven hangen zijn in hun studievoortgang en daardoor 

een geïndividualiseerd traject volgen: voor hen moet het curriculum individueel worden bekeken en 

worden de grenzen van het reguliere aanbod overschreden.) 

 

Er zijn twee types van gefaseerde invoering: volledig gefaseerd (op- en afbouw van nieuw en oud 

programma per modeltrajectjaar) en gedeeltelijk gefaseerd (invoering van het nieuwe programma, 

behoudens een aantal wijzigingen die maar geleidelijk kunnen worden ingevoerd omdat zij anders 

conflicteren met de reeds door de ingeschreven studenten eerder gevolgde modeltrajectjaren, bv. 

omdat opleidingsonderdelen van modeltrajectjaar verschoven zijn). 
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Volledig gefaseerde invoering van een programmaversie: 

 

Bij dergelijke fasering zullen de studenten die de opleiding reeds hadden aangevat in het vorige 

academiejaar opnieuw worden ingeschreven voor de oude programmaversie (en dit zo lang de 

gefaseerde invoering duurt). 

 

Voor een bacheloropleiding ziet dit eruit als volgt: 

 Oud programma Nieuw programma 

Academiejaar 1 Eerste bachelorjaar vervalt Eerste bachelorjaar ingevoerd 

Academiejaar 2 Tweede bachelorjaar vervalt Tweede bachelorjaar ingevoerd 

Academiejaar 3 Derde bachelorjaar vervalt Derde bachelorjaar ingevoerd 

 

 

Gedeeltelijk gefaseerde invoering van een programmaversie, met volledige inschrijving in de 

nieuwe programmaversie 

 

In de normale situatie wordt een programmawijziging in één keer doorgevoerd. Dit betekent dat alle 

studenten zich inschrijven in de nieuwe programmaversie.  

 

Indien zich echter conflicten voordoen door de verschuiving van opleidingsonderdelen tussen de 

modeltrajectjaren, dan moet er voor de betrokken opleidingsonderdelen een fasering worden 

ingevoerd. De studenten zullen zich dus wel inschrijven in het nieuwe programma, maar ze zullen 

bepaalde opleidingsonderdelen die in hun modeltrajectjaar naarvoren verschoven zijn, toch 

nog moeten volgen (omdat ze anders een lacune hebben binnen hun opleiding), en bepaalde 

opleidingsonderdelen die naar hun modeltrajectjaar verschoven zijn vanuit een vroeger 

modeltrajectjaar, niet meer moeten volgen (omdat ze deze al gevolgd hebben). Ook hier geldt dat 

opleidingsonderdelen die nog niet worden aangeboden, geen aanbodsessie krijgen in dat 

academiejaar. 

Op die manier worden de meeste wijzigingen in het programma onmmiddellijk in alle jaren 

doorgevoerd, met uitzondering van de zaken die gefaseerd moéten gebeuren. Deze zaken moeten op 

het BC, bij het goedkeuren van de programmawijziging worden vastgelegd, net zoals dat gebeurt met 

overgangsmaatregelen voor transitstudenten (‘bissers’). 

 

De aldus door het BC vastgelegde gedeeltelijke faseringen moeten dan in het betrokken academiejaar 

(of academiejaren) door de FSA manueel worden aangepast in de curricula van de studenten. 
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A. STRUCTURELE WIJZIGINGEN OPLEIDINGSAANBOD 
 

 

 

171. GE:  Uitbreiding studieomvang MMed in de specialistische geneeskunde (Besluit 

Voorzitter CoP 7/03/2018 na gunstig advies CoP op dezelfde datum (GE/2) - uitvoering 

van wijziging studieomvang vastgelegd in Codex Hoger Onderwijs Artikel II.160§8 

(decretale aanvulling van 19 juni 2015)) 

 
 
M.i.v. 2018-2019 wordt de studieomvang van de opleiding MMed in de specialistische geneeskunde 
uitgebreid van 120 naar 180 studiepunten. 

Het nieuwe programma treedt als volgt in werking: 

Met ingang van het academiejaar 2018-2019 stromen alle nieuwe masterstudenten in de 3-jarige 
masteropleiding in, ongeacht of zij de 3- dan wel de 4-jarige master geneeskunde hebben gevolgd. 

Het nieuwe programma van 180 SP (‘MSG-180’) treedt volledig gefaseerd in werking:  

- 2018-2019: eerste instroom (geen vakken op te nemen) 
- 2019-2020: tweede deel van het modeltraject (enkel voor de studenten binnen een 4- en een 

5-jarig programma, met uitzondering van nucleaire geneeskunde en kinder- en 
jeugdpsychiatrie die 5-jarige opleidingen zijn waarbij de vakken pas in jaar 3 worden 
opgenomen) 

- 2020-2021: derde deel van het modeltraject (enkel voor de studenten met een 6-jarig 
programma, en voor nucleaire geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie)  

- 2021-2022: vierde deel van het modeltraject (enkel voor studenten met een 4-jarig 
programma) 

- 2022-2023: vijfde deel van het modeltraject (enkel voor studenten met een 5-jarig programma) 
- 2023-2024: zesde deel van het modeltraject (enkel voor studenten met een 6-jarig 

programma) 
 

Als overgangsmaatregelen voor de studenten in het programma van de 2-jarige masteropleiding zijn 
vastgelegd: 

Vanaf het AJ 2018-2019 volgen alle studenten die zich voor de eerste keer inschrijven in de 
Master in de specialistische geneeskunde, de opleiding van 180 SP (‘MSG-180’).  

De Arts-specialisten-in-opleiding (‘ASO’s’) die in AJ 2017-2018 al ingeschreven waren voor 
MSG, blijven de opleiding van 120 SP (‘MSG-120’) volgen tot ze hun diploma behalen. De 
ASO’s die in AJ 2017-2018 of vroeger al ingeschreven waren voor de afstudeerrichting 
inwendige geneeskunde en die veranderen de naar afstudeerrichting cardiologie, gastro-
enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie blijven de “MSG-120” 
volgen, maar bij een andere verandering van afstudeerrichting volgt men de “MSG-180”(*). 

Vanaf het AJ 2027-2028 volgen alle ASO’s de “MSG-180”. Dit is dus nadat huidige eerstejaars 
ASO’s van een 6 jaar durende arts-specialist opleiding met max. 4 jaar verlenging door een 
wetenschappelijk traject hun opleiding in de “MSG-120” hebben kunnen afronden. 

 

(*) Volgend AJ zullen eerstejaars ASO’s inwendige geneeskunde inschrijven in MSG-180. De 
tweedejaars en derdejaars ASO’s inwendige geneeskunde blijven MSG-120 volgen. De huidige 
derdejaars ASO’s inwendige geneeskunde zullen volgend AJ ofwel MSG-120 inwendige geneeskunde 
blijven volgen ofwel switchen naar MSG-120 cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische 
oncologie, pneumologie of reumatologie. Een switch van inwendige geneeskunde naar cardiologie, 
gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie gebeurt inderdaad na het 
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derde jaar. Aangezien alle vakken van de eerste 3 jaar inwendige geneeskunde identiek zijn aan deze 
tijdens de eerste drie jaar cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of 
reumatologie (en dus dezelfde cursuscodes hebben) moeten de ASO’s dus geen vrijstellingen 
aanvragen. Wie switcht naar een andere afstudeerrichting en dus naar de ‘MSG-180’ gaat, begint 
opnieuw in het eerste jaar. 

 

Herinschrijving wordt dus voorzien tot en met het academiejaar 2026-2027. 

 

194. GE: Naamsverandering MSc in de lichamelijke opvoeding en de 

bewegingswetenschappen in MSc in de bewegings- en sportwetenschappen –  Besluit 

Voorzitter CoP 27 mei 2019 (GE/02, goedgekeurd bij Besluit Vlaamse Regering 5 april 

2019) ovv goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (BC 28 juni 2019). 

 

M.i.v. het academiejaar 2019-2020 wijzigt de benaming van de master-na-bacheloropleiding MSc in de 
lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen in MSc in de bewegings- en 
sportwetenschappen. Deze wijziging gaat samen met de bevriezing van de afstudeerrichting 
‘bewegingsonderwijs’ en een ingrijpende programmawijziging. 

 

Het programma voor de opleiding met nieuwe benaming (zonder de afstudeerrichting 
‘bewegingsonderwijs’) treedt volledig gefaseerd in werking: parallel aan de implementatie van de 
Educatieve master in de LO), en de afbouw van de opleiding met oude benaming gebeurt eveneens 
gefaseerd: 

 2019-2020: invoering programma voor het eerste modeltrajectjaar (1e Master) (schrapping 
eerste masterjaar opleiding met oude benaming; geen nieuwe instroom) 

 2020-2021: invoering programma voor het tweede modeltrajectjaar (2e Master) (schrapping 
tweede masterjaar opleiding met oude benaming; blijft enkel uitdovend aangeboden) Het 
diploma Master of Science in de BSW (nieuwe benaming) zal voor het eerst uitgereikt worden 
in AJ 2020-2021. 

 

Daarbij gelden de volgende overgangsmaatregelen: 

De studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven voor de master-na- 
bacheloropleiding MSc in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen en 
die het diploma niet behalen, schrijven zich opnieuw in in de opleiding met de oude 
benaming in het academiejaar 2019-2020 op voorwaarde dat zij aan het einde van het 
academiejaar 2018-2019 ten minste 30 studiepunten van het eerste modeltrajectjaar 
verworven hebben en kunnen zich hiervoor een laatste keer herinschrijven in het 
academiejaar 2021-2022 (laatste diplomajaar). 

 

Interuniversitair werd afgesproken dat bij de invoering van het nieuwe programma telkens 1 jaar 
parallel met het nieuwe programma ook het huidige programma uitdovend georganiseerd wordt 
voor studenten met een geïndividualiseerd traject. Dat betekent dat de vakken uit het oude en 
het nieuwe programma parallel worden aangeboden. Ook de minor onderwijs kan door GIT-
studenten volledig worden afgewerkt. Met ingang van het academiejaar 2019-2020 kunnen de 
volgende (keuze)vakken uit het oude programma evenwel niet meer opgenomen worden: 

- Actuele sport- en bewegingsactiviteiten II (D012026) 

- Curriculum-ontwikkeling (D012042) 
- Personal training en trainingsleer bij specifieke doelgroepen (D012047) 
- Evolutionaire consumentenpsychologie (K001239)  
- Financieel management (F700076) 
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De volgende keuzevakken kunnen niet meer worden opgenomen, maar de studenten 
kunnen wel een nieuw keuzevak opnemen dat er inhoudelijk mee overeenstemt: 

- Methodologie van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Managementwetenschappen 
(D000817) 

- Inleiding tot ondernemerschap (D002412) 
 

Alle studenten uit de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs (die binnen de opleiding met 
nieuwe benaming niet langer zal bestaan) voldoen nu reeds aan de gestelde voorwaarde 
dat zij ten minste 30 studiepunten verworven moeten hebben in het eerste modeltrajectjaar. 

Studenten uit de afstudeerrichtingen Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, 
Sportbeleid en sportmanagement en Sporttraining en coaching die aan het einde van 
2018-2019 niet aan deze voorwaarde voldoen, moeten in het academiejaar 2019-2020 
overstappen naar de gelijknamige afstudeerrichting van de hernoemde opleiding MSc in de 
bewegings- en sportwetenschappen. 

 

M.i.v. 2021-2022 is herinschrijving in de opleiding met de oude benaming c.q. de 
afstudeerrichting bewegingsonderwijs niet meer mogelijk en stappen de studenten uit 
de afstudeerrichtingen Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Sportbeleid en 
sportmanagement en Sporttraining en coaching over naar de gelijknamige afstudeerrichting 
van de opleiding MSc in de bewegings- en sportwetenschappen. De studenten uit de 
afstudeerrichting Bewegingsonderwijs hebben de volgende mogelijkheden: 

 Overstap naar de Educatieve MSc in de lichamelijke opvoeding 

 Overstap naar een andere afstudeerrichting van de opleiding MSc in de 
bewegings- en sportwetenschappen (nieuwe benaming; 

 

De overstap naar een andere afstudeerrichting van de masteropleiding of naar de 
Educatieve MSc in de lichamelijke opvoeding, gebeurt altijd met maximaal behoud, na 
beslissing door de curriculumcommissie, van credits voor vakken die inhoudelijk 
overeenkomen. 

 

Opmerking met betrekking tot de SLO en de Educatieve master: 

 

Studenten kunnen zich in het academiejaar 2019-2020 nog inschrijven (eerste maal) of 
herinschrijven voor de SLO en zich nog eenmalig herinschrijven in de SLO in 2020-2021 op 
voorwaarde dat zij aan het eind van academiejaar 2018-2019 voor ten minste 15 
studiepunten van SLO-vakken credits hebben verworven (ongeacht of deze vakken in de 
bachelor, de master of de SLO werden opgenomen). Alle ingeschreven studenten uit de 
afstudeerrichting Bewegingsonderwijs voldoen nu reeds aan deze voorwaarde. 

 

Alle studenten kunnen uiteraard zelf beslissen om in 2019-2020 de overstap te maken naar 
de educatieve masteropleiding. 

 

200. GE: Taalwijziging: Engelstalige opleiding MSc in Advanced Dentistry wordt 

Nederlandstalige opleiding MSc in de specialistische tandheelkunde. –  (Besluit RvB 9 

april 2020 (genomen door Voorzitter CoP na goedkeuring programma), na goedkeuring 

door BC van het VLIR-aanvraagdossier tot taalwijziging (met naamswijziging) van de 

Engelstalige opleiding MSc in Advanced Dentistry op 27 september 2019 en van de 

inwerkingtreding en overgangsmaatregelen, en dit nadat de Voorzitter CoP reeds de 
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toelatingsvoorwaarden had goedgekeurd tot de Nederlandstalige opleiding op 12 

september 2019. Gunstig advies taalwijziging VLIR-bureau 23 oktober 2019, Besluit 

Vlaamse Regering 6 maart 2020) 

 

Met ingang van het AJ 2020-2021 wordt de opleiding opnieuw Nederlandstalig. 

Daarbij gelden de volgende wijze van inwerkingtreding en overgangsmaatregelenr: 

De afstudeerrichtingen Endodontics/endodontologie, Paediatric Dentistry and Special 
Care/kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde, Periodontics/parodontologie lopen over 3 
modeltrajectjaren. 

De afstudeerrichting Orthodontics/orthodontie loopt over 4 modeltrajectjaren. 

 

Het Nederlandstalige opleidingsprogramma MSc in de specialistische tandheelkunde treedt volledig 
gefaseerd in werking m.i.v. het academiejaar 2020-2021, als volgt: 

- 2020-2021: eerste jaar van het Nederlandstalig modeltraject 
- 2021-2022: tweede jaar van het Nederlandstalig modeltraject 
- 2022-2023: derde jaar van het Nederlandstalig modeltraject; dit is het eerste jaar waarin er diploma's 
worden uitgereikt voor de afstudeerrichtingen endodontologie, kindertandheelkunde en de bijzondere 
tandheelkunde, parodontologie 
- 2023-2024: vierde jaar van het Nederlandstalig modeltraject voor de afstudeerrichting orthodontie; 
eerste jaar waarin er diploma's voor deze afstudeerrichting worden uitgereikt. 
 
Afbouw van de Engelstalige opleiding :  
 
Het programma van de ‘driejarige’ afstudeerrichtingen Endodontics, Paediatric Dentistry and Special 
Care, bestaat tot en met AJ 2021-2022; het programma van de ‘vierjarige’ afstudeerrichting Orthodontics 
bestaat tot en met AJ 2022-2023. 

 
De student die niet binnen de voorziene tijdspanne slaagt, kan zich herinschrijven in de Engelstalige 
opleiding Master of Science in Advanced Dentistry : 

· tot AJ 22-23 voor de ‘driejarige’ afstudeerrichtingen 
· tot AJ 23-24 voor de ‘vierjarige’ afstudeerrichtingen 

Opmerking: de op 14 juni 2019 door de Raad van Bestuur goedgekeurde uitdoofperiode voor de m.i.v. 
AJ 19-20 ‘bevroren’ afstudeerrichting ‘Reconstructive Dentistry’ blijft van kracht (herinschrijfbaar t.e.m. 
AJ 21-22). 

 

 

201. WE: Naamsverandering MSc in de geografie in MSc in de geografie en de 

geomatica. –  Besluit Voorzitter CoP (voor de RvB) op 12 september 2019, gunstig 

oordeel VLIR-bureau 23 oktober 2019, Besluit Vl.Reg. 6 maart 2020 

 

De master-na-bacheloropleiding MSc in de geografie wijzigt m.i.v. het academiejaar 2020-2021 in MSc 

in de geografie en de geomatica. 

De herbenoemde en hervormde opleiding MSc in de geografie en de geomatica treedt volledig 
gefaseerd in werking m.i.v. het academiejaar 2020-2021: 

- 2020-2021: eerste masterjaar (nieuwe instroom enkel in de herbenoemde opleiding) 
- 2021-2022: tweede masterjaar 

Het opleidingsprogramma van de opleiding MSc in de geografie wordt ook geleidelijk afgebouwd: 
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- 2020-2021: geen nieuwe instroom meer, afbouw eerste masterjaar: enkel tweede masterjaar 
wordt nog aangeboden 

- 2021-2022: afbouw tweede masterjaar 
 

Als overgangsmaatregel voor studenten die in 2019-2020 zijn ingeschreven voor de opleiding Master 
of Science in de geografie, geldt dat zij zich in 2020-2021 herinschrijven voor het volgen van het tweede 
masterjaar, en dat zij, indien nodig, in 2021-2022 de opleiding nog kunnen afwerken (laatste diplomajaar 
MSc in de geografie).  

[Ter informatie: overgangsmaatregelen voor studenten met een geïndividualiseerd traject (GIT): 
de opleidingscommissie neemt de nodige overgangsmaatregelen op het niveau van de 
verschillende opleidingsonderdelen en communiceert hierover duidelijk naar de studenten. De 
algemene opleidingsonderdelen in de Master of Science in de geografie worden (in een 
gewijzigde vorm) ook aangeboden in de Master of Science in de geografie en de geomatica. 
Voor de uitdovende opleidingsonderdelen heeft de opleidingscommissie 
overgangsmaatregelen uitgewerkt. Studenten die in 2019-2020 een GIT Ba-Ma hebben, worden 
ook heringeschreven in de huidige uitdovende programmaversie en doen deze uit (t.e.m. 2021-
2022). Er wordt door de curriculumcommissie een lijst opgesteld van vakken die deze studenten 
met een GIT Ba-Ma prioritair dienen op te nemen.] 

 

 

203. WE: Bevriezing MSc in de geomatica en de landmeetkunde. –  Besluit Raad van 

Bestuur 11 oktober 2019 

 

De Nederlandstalige master-na-bacheloropleiding  MSc in de geomatica en de landmeetkunde wordt 

m.i.v. het academiejaar 2020-2021 bevroren naar aanleiding van de hervorming van de herbenoemde 

MSc in de geografie en geomatica (voorheen MSc in de geografie). 

De opleiding dooft gefaseerd uit en het programma wordt afgebouwd overeenkomstig de 
modeltrajectjaren: 
 

- 2020-2021: geen nieuwe instroom meer; het eerste masterjaar wordt afgebouwd, het tweede 
masterjaar wordt nog aangeboden; 

- 2021-2022: het tweede masterjaar wordt afgebouwd. De studenten kunnen zich nog 
herinschrijven. Dit is het laatste academiejaar waarin zij het diploma kunnen behalen. 

 

Voor alle studenten ingeschreven in het academiejaar 2019-2020 geldt dus dat zij zich tot en met het 
academiejaar 2021-2022 voor de opleiding kunnen herinschrijven en het diploma behalen. Dit biedt aan 
studenten die startten in het academiejaar 2019-2020 en die in een geïndividualiseerd traject 
terechtkwamen de kans de opleiding met één extra academiejaar te voleinden. 

 
De opleidingscommissie organiseert en implementeert de nodige overgangsmaatregelen op het niveau 
van de verschillende opleidingsonderdelen en communiceert hierover duidelijk naar de studenten. De 
algemene opleidingsonderdelen in de Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde worden 
(in een gewijzigde vorm) ook aangeboden in de Master of Science in de geografie en de geomatica. 
Voor de uitdovende opleidingsonderdelen heeft de opleidingscommissie overgangsmaatregelen 
uitgewerkt. Studenten die in 2019-2020 een GIT Ba-Ma hebben, worden ook heringeschreven in de 
huidige uitdovende programmaversie en doen deze uit (t.e.m. 2021-2022). Er wordt door de 
curriculumcommissie een lijst opgesteld van vakken die deze studenten met een GIT Ba-Ma prioritair 
dienen op te nemen.  
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206. WE: Invoering van afstudeerrichtingen in de MSc in Chemistry (georganiseerd in 

samenwerking met VUB). –  Besluit Voorzitter CoP (voor de RvB) op 12 september 2019, 

gunstig oordeel VLIR-bureau 23 oktober 2019, Besluit Vl.Reg. 6 maart 2020 

 

Met ingang van het academiejaar 2020-2021 worden er binnen de MSc in Chemistry 3 

afstudeerrichtingen ingevoerd. 

- (Bio)Organic and Polymer Chemistry (BO&P).  
- Materials and Nano Chemistry (M&N).  
- Analytical and Environmental Chemistry (A&E).. 

 
Nieuwe instroom in de opleiding zonder afstudeerrichtingen is niet meer mogelijk in 2020-2021. 
 
Daarbij gelden de volgende overgangsmaatregelen: 
Studenten die in 2019-2020 ingeschreven zijn voor de Master of Science in Chemistry aanvatten, 
kunnen de opleiding zonder afstudeerrichtingen nog verder afwerken in 2020-2021 en indien nodig in 
2021-2022. Dit is het laatste jaar waarin diploma’s zonder afstudeerrichting zullen worden uitgereikt. 
 
 
 

211. BW: Schakelprogramma tot MSc in de industriële wetenschappen: milieukunde 

(Campus Kortrijk) (Afschaffing door wijziging toelatingsvoorwaarden tot MSc in de 

industriële wetenschappen: milieukunde (Campus Kortrijk), Directeur 

Onderwijsaangelegenheden 26/06/2020) 

 
Met ingang van het academiejaar 2020-2021 krijgen studenten niet langer de mogelijkheid de master-
na-bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: milieukunde aan te vatten via een 
schakelprogramma. Bij de afschaffing van dit schakelprogramma gelden de volgende 
overgangsmaatregelen: de studenten die in het academiejaar 2019-2020 voor het schakelprogramma 
zijn ingeschreven en het getuigschrift niet behalen, kunnen zich tot en met het academiejaar 2021-
2022 herinschrijven voor het schakelprogramma. 
 
 

212. BW: Schakelprogramma tot MSc in de industriële wetenschappen: biochemie 

(Campus Kortrijk) (Afschaffing door wijziging toelatingsvoorwaarden tot MSc in de 

industriële wetenschappen: biochemie, Campus Kortrijk, Directeur 

Onderwijsaangelegenheden 26/06/2020) 

 
Met ingang van het academiejaar 2020-2021 krijgen studenten niet langer de mogelijkheid de master-
na-bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: biochemie aan te vatten via een 
schakelprogramma. Bij de afschaffing van dit schakelprogramma gelden de volgende 
overgangsmaatregelen: de studenten die in het academiejaar 2019-2020 voor het schakelprogramma 
zijn ingeschreven en het getuigschrift niet behalen, kunnen zich tot en met het academiejaar 2021-
2022 herinschrijven voor het schakelprogramma. 
 
 

215. EA: Schakelprogramma én Voorbereidingsprogramma tot MSc in de industriële 

wetenschappen: elektromechanica (Campus Kortrijk) (Afschaffing door wijziging 

toelatingsvoorwaarden tot MSc in de industriële wetenschappen: elektromechanica, 

Campus Kortrijk, Beslissing Voorzitter CoP 24 maart 2020) 

 
Met ingang van het academiejaar 2020-2021 krijgen studenten niet langer de mogelijkheid de master-
na-
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bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: elektromechanica op campus Kortrijk aan te 
vatten via een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma. 
 
Studenten die voor dit schakel- resp. voorbereidingsprogramma zijn ingeschreven in 2019-2020, 
kunnen zich in 2020-2021 nog eenmaal hiervoor herinschrijven. 
 
Op 7 oktober 2021 is op uitdrukkelijk verzoek van de Onderwijsdirecteur van de Faculteit en met 
instemming van het Afdelingshoofd Studentenadministratie en studieprogramma’s, de 
herinschrijfbaarheid met één jaar verlengd teneinde een student de kans te bieden de opleiding 
alsnog op Campus Kortrijk af te werken. 
 
 

216. LW: Schakelprogramma tot Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste 

twee talen, Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen en 

Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen 

(Afschaffing van toegang via een aantal afstudeerrichtingen door wijziging 

toelatingsvoorwaarden, Beslissing Voorzitter CoP 24 maart 2020) 

 
 
 
Studenten kunnen m.i.v. het academiejaar 2020-2021 via een schakelprogramma naar de opleidingen 
Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Master of Arts in het vertalen: 
combinatie van ten minste twee talen en Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van 
ten minste twee talen  met Italiaans, Russisch of Turks in de talencombinatie. De schakelprogramma’s 
met één van deze talen zullen niet langer ingericht worden (=Duits-Italiaans, Duits-Russisch, Duits-
Turks, Engels-Italiaans, Engels-Russisch, Engels-Turks, Frans-Italiaans, Frans-Russisch en Frans-
Turks). Deze grote schakelprogramma’s waren nl. enkel mogelijk voor professionele bachelors in het 
onderwijs met Nederlands.  
 
Er worden geen overgangsmaatregelen voorzien. Voor deze talencombinaties werd nagenoeg niet 
ingeschreven. 
 
 

217. EA: MSc in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (bevriezing, RvB 

12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: machine- en 
productieautomatisering m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding (beide afstudeerrichtingen: 
‘automatisering’ en ‘elektrotechniek’) m.i.v. 2021-2022 voor onbepaalde tijd bevroren, i.e. afgesloten 
voor nieuwe instroom. 
 
Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor deze opleidingen op Campus Kortrijk zijn 
ingeschreven, krijgen twee academiejaren de tijd deze af te werken, i.e. tot en met academiejaar 2022-
2023. Dit is het laatste academiejaar waarin op Campus Kortrijk diploma’s voor deze masteropleidingen 
zullen worden uitgereikt. 

Op 7 oktober 2021 is op uitdrukkelijk verzoek van de Onderwijsdirecteur van de Faculteit en met 
instemming van het Afdelingshoofd Studentenadministratie en studieprogramma’s, de 
herinschrijfbaarheid met één jaar verlengd teneinde een student de kans te bieden de opleiding 
alsnog op Campus Kortrijk af te werken. 
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218. EA: MSc in de industriële wetenschappen: elektromechanica (bevriezing, RvB 

12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: machine- en 
productieautomatisering m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding m.i.v. 2021-2022 voor onbepaalde tijd 
bevroren, i.e. afgesloten voor nieuwe instroom. 
 
Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor deze opleidingen op Campus Kortrijk zijn 
ingeschreven, krijgen twee academiejaren de tijd deze af te werken, i.e. tot en met academiejaar 2022-
2023. Dit is het laatste academiejaar waarin op Campus Kortrijk diploma’s voor deze masteropleidingen 
zullen worden uitgereikt. 

 

219. EA: MSc in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (bevriezing, RvB 

12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de industriële wetenschappen: machine- en 
productieautomatisering m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding m.i.v. 2021-2022 voor onbepaalde tijd 
bevroren, i.e. afgesloten voor nieuwe instroom. 
 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de (enige nog resterende) afstudeerrichting 
‘ingebedde systemen’ van deze opleiding op Campus Kortrijk zijn ingeschreven, krijgen één 
academiejaar de tijd deze af te werken, i.e. tot en met het academiejaar 2021-2022. Dit is het laatste 
academiejaar waarin op Campus Kortrijk diploma’s voor deze masteropleiding (met de betrokken 
afstudeerrichting) zullen worden uitgereikt.  

Studenten die in 2021-2022 niet slagen, kunnen in 2022-2023 overstappen naar de afstudeerrichting 
ingebedde systemen binnen dezelfde opleiding op Campus Gent, die vanaf 2021-2022 ook op Campus 
Gent zal worden aangeboden. 

 

220. BW: MSc in de industriële wetenschappen: biochemie (bevriezing, RvB 12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire 
bioprocestechnologie m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding m.i.v. 2021-2022 voor onbepaalde tijd 
bevroren, i.e. afgesloten voor nieuwe instroom. 
 
Voor studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor deze opleiding zijn ingeschreven op Campus 
Kortrijk, beslist de curriculumcommissie op grond van de studievoortgang van de student of hij/zij zich 
kan herinschrijven voor deze opleiding, dan wel dient over te stappen naar de nieuwe opleiding MSc in 
de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie.  

Deze opleiding blijft (op campus Kortrijk) herinschrijfbaar gedurende twee academiejaren; de laatste 
diploma’s zullen dus worden uitgereikt in het academiejaar 2022-2023. 

 

221. BW: MSc in de industriële wetenschappen: chemie (bevriezing, RvB 12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire 
bioprocestechnologie m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding m.i.v. 2021-2022 voor onbepaalde tijd 
bevroren, i.e. afgesloten voor nieuwe instroom. 
 
Voor studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor deze opleiding zijn ingeschreven op Campus 
Kortrijk, 
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beslist de curriculumcommissie op grond van de studievoortgang van de student of hij/zij zich kan 
herinschrijven voor deze opleiding, dan wel dient over te stappen naar de nieuwe opleiding MSc in de 
bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie.  

Deze opleiding blijft (op campus Kortrijk) herinschrijfbaar gedurende twee academiejaren; de laatste 
diploma’s zullen dus worden uitgereikt in het academiejaar 2022-2023. 

 

222. BW: MSc in de industriële wetenschappen: milieukunde (afschaffing, RvB 

12/03/2021) 

 
Ingevolge de hervorming van het opleidingsaanbod op Campus Kortrijk en in concreto de invoering 
van de master-na-bacheloropleiding MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire 
bioprocestechnologie m.i.v. 2021-2022 wordt deze opleiding m.i.v. 2021-2022 afgeschaft: er kunnen 
vanaf dan geen nieuwe studenten meer instromen. 
 
Voor studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor deze opleiding zijn ingeschreven op Campus 
Kortrijk, beslist de curriculumcommissie op grond van de studievoortgang van de student of hij/zij zich 
kan herinschrijven voor deze opleiding, dan wel dient over te stappen naar de nieuwe opleiding MSc in 
de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie.  

Deze opleiding blijft (op campus Kortrijk) herinschrijfbaar gedurende twee academiejaren; de laatste 
diploma’s zullen dus worden uitgereikt in het academiejaar 2022-2023. 

 

223. EA: MSc in Textile Engineering (bevriezing, RvB 7/05/2021) 

 
Ingevolge van de invoering van de nieuwe Erasmus Joint Master’s Degree International MSc in Textile 
Engineering (Universiteit Gent, Kyoto Institute of Technology (Kyoto, Japan, ‘KIT’), Université de Haute-
Alsace (Mulhouse, Frankrijk, ‘UHA’), University of Borås (Zweden, ‘UB’), University of West Attica 
(Griekenland, Egaleo, ‘UNIWA’) en Universitat Politècnica de València (Spanje, ‘UPV’)) wordt de louter 
UGent-master-na-bacheloropleiding MSc in Textile Engineering m.i.v. het academiejaar 2021-2022 
bevroren. 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de opleiding waren ingeschreven, kunnen deze 
verder afwerken tot en met het academiejaar 2022-2023. 

 

224. EA: European MSc in Photonics (UGent-VUB) (bevriezing, RvB 7/05/2021) 

 
Tezelfdertijd met de ontdooiing van de master-na-bacheloropleiding MSc in Photonics Engineering 
(UGent-VUB) wordt de opleiding European MSc in Photonics m.i.v. het academiejaar 2021-2022 
bevroren. De reden is het niet langer verplichten van een buitenlands traject; 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de opleiding waren ingeschreven, kunnen deze 
verder afwerken tot en met het academiejaar 2022-2023. Dit is het laatste academiejaar waarin 
diploma’s voor deze masteropleiding zullen worden uitgereikt. 

Studenten die dit wensen kunnen, als het curriculum dit toelaat ook overstappen naar de ontdooide 
opleiding  Master of Science in Photonics Engineering: reeds behaalde credits worden dan 
gevaloriseerd in het curriculum binnen de nieuwe opleiding. 

 

225. WE: Naamsverandering MSc in Physical Land Resources in MSc in Sustainable 

Land Management, en naamsverandering afstudeerrichtingen (Besluit BC 2 april 2021 

(voorlegging overeenkomst), na gunstige beslissing voorzitter CoP 15 september 2020 

over indiening VLIR-dossier en op 18 maart 2021 over opleidingsprogramma, 

toelatingsvoorwaarden en competenties, Gunstig oordeel VLIR-raad 17 november 2020, 
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Besluit Vlaamse Regering 23 april 2021) 

 
De opleiding MSc in Physical Land Resources verandert m.i.v. het academiejaar 2021-2022 van naam 
in MSc in Sustainable Land Management, en de afstudeerrichtingen ondergaan daarbij de volgende 
naamsverandering: 

- Soil Science wordt Land and Groundwater Management (inschrijving aan UGent) 
- Land Resources Engineering wordt Urban Land Engineering (inschrijving aan VUB) 

 
Studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven in de opleiding MSc in Physical Land 
Resources, stappen over naar de herbenoemde opleiding MSc in Sustainable Land Management, en 
schrijven zich in voor de corresponderende herbenoemde afstudeerichting: 

 Studenten uit de afstudeerrichting Soil Science stappen over naar de afstudeerrichting Land and 
Groundwater Management (UGent) 

 Studenten uit de afstudeerrichting Land Resources Engineering stappen over naar de 
afstudeerrichting Urban Land Engineering (VUB) 

Zij zullen na slagen het diploma met de nieuwe academische graad (opleiding en afstudeerrichting) 
behalen. 

Een uitzondering geldt voor de studenten die in het academiejaar 2019-2020 reeds waren ingeschreven 
voor de opleiding MSc in Physical Land Resources, die toen binnen UGent nog gezamenlijk door de 
faculteiten Bio-Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen werd georganiseerd: deze studenten 
werkten in 2020-2021 nog het oude programma af (de modeltrajectstudenten volgen hiervan het tweede 
masterjaar) en zij kunnen in 2021-2022 nog eenmaal herinschrijven voor dit programma; zij zullen dan, 
na slagen, ook nog het diploma met de oude benamingen ontvangen. 

 

226. BW: Naamsverandering MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en 

waterbeheer in MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat (Besluit 

Voorzitter CoP 15 september 2020, Gunstig oordeel VLIR-raad 17 november 2020, 

Besluit Vlaamse Regering 23 april 2021) 

 
De opleiding MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer ondergaat m.i.v. het 
academiejaar 2021-2022 een naamsverandering in MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, 
water en klimaat. Studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven in het academiejaar 2020-2021 
en het diploma nog niet behaald hebben, stappen m.i.v. het academiejaar 2021-2022 naar de 
herbenoemde opleiding. 
 
 

227. BW: Naamsverandering BSc in de bio-ingenieurswetenschappen, 

afstudeerrichting: land- en waterbeheer in BSc in de bio-ingenieurswetenschappen, 

afstudeerrichting: land, water en klimaat (Besluit Voorzitter CoP 15 september 2020, 

Gunstig oordeel VLIR-raad 17 november 2020, Besluit Vlaamse Regering 23 april 2021) 

 
De afstudeerrichting land en waterbeheer van de opleiding BSc in de bio-ingenieurswetenschappen 
ondergaat m.i.v. het academiejaar 2021-2022 een naamsverandering in land, water en klimaat. 
Studenten die voor deze afstudeerrichting van de opleiding zijn ingeschreven in het academiejaar 
2020-2021 en het diploma nog niet behaald hebben, stappen m.i.v. het academiejaar 2021-2022 over 
naar de herbenoemde afstudeerrichting. 
 

228. GE: Msc in de verpleegkunde en de vroedkunde/ Schakelprogramma tot MSc in de 

verpleegkunde en de vroedkunde: invoering van afstudeerrichtingen (Gunstig oordeel 

VLIR-raad 23 oktober 2019, Besluit Vlaamse Regering 6 maart 2020, Besluit Voorzitter 

CoP 30 maart 2021) 
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Met ingang van het academiejaar 2021-2022 worden er in de master-na-bacheloropleiding MSc in de 
verpleegkunde en de vroedkunde 3 afstudeerrichtingen ingevoerd: 

− implementatiedeskundige in zorg 
− onderzoeker in zorg en gezondheid 
− verpleegkundig specialist 

Tezelfdertijd wordt er een ingrijpende programmawijziging doorgevoerd in het schakelprogramma, 
waarbij vakken uit de masteropleiding ‘indalen’ in het schakelprogramma. Studenten die het 
schakelprogramma hebben afgelegd in het academiejaar 2020-2021 hebben deze vakken, die 
essentieel zijn voor de opleiding, dus niet gevolgd. 

 

De volgende overgangsmaatregelen zijn van kracht: 

 

1. Overgangsmaatregelen masteropleiding: 
 

a) Studenten die in het academiejaar 2020-2021 reeds ingeschreven zijn voor de masteropleiding, 
kunnen het oude programma zonder afstudeerrichtingen afwerken t.e.m. het academiejaar 2022-
2023, op voorwaarde dat  

1) zij ten laatste in 2020-2021 slagen voor het schakelprogramma en  
2) de curriculumcommissie oordeelt dat zij in 2020-2021 voor een voldoende groot deel 

van het masterprogramma geslaagd zijn.  

De curriculumcommissie kan deze studenten er dus zowel in 2021-2022 als in 2022-2023 toe 
verplichten om, op grond van onvoldoende studievoortgang in de master, over te stappen naar één 
van de afstudeerrichtingen in het nieuw masterprogramma.  

 

b) Studenten die in het academiejaar 2020-2021 waren ingeschreven voor een GIT tussen 
schakelprogramma en masteropleiding en die niet slagen voor het schakelprogramma, stappen 
m.i.v. 2021-2022 over naar het nieuwe schakel- en masterprogramma, waarbij de reeds behaalde 
credits zoveel mogelijk gevalideerd worden en erop toegezien wordt dat zij voldoen aan de 
eindcompetenties van de opleiding. 

 

2. Inwerkingtreding masteropleiding: 

 

Alle studenten stromen in de masteropleiding in na het volgen van een schakelprogramma. De 
modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2021-2022 zullen doorstromen vanuit het 
schakelprogramma naar de masteropleiding met afstudeerrichtingen (nieuw programma), zullen de 
noodzakelijke inhouden die uit de master indalen in het schakelprogramma, niet hebben gekregen. 

Daarom treedt het programma van de masteropleiding in 2021-2022 gedeeltelijk gefaseerd in werking: 
dit houdt concreet in dat een aantal opleidingsonderdelen worden aangepast bij wijze van 
overgangsmaatregel, als volgt: 

 

Aanpassingen in het Truncus Communis van het masterjaar:  

(1) Het vak “Literatuuronderzoek in de verpleegkunde/vroedkunde/GGZ verpleegkunde – 
3 STP” wordt toegevoegd aan het curriculum. De OC adviseert om dit vak in te richten 
in het 1e semester (met het oog op een optimale afstemming met de masterproef) en 
om het aantal studiepunten (3 STP) zoals voorzien in het oude programma te behouden 
Volgende leerinhouden worden behandeld: opmaak zoekfilter, zoeken/selecteren 
literatuur, beoordeling methodologische kwaliteit, data extractie, uitschrijven 
resultaten/conclusies. Het opleidingspecifieke leerresultaat “kritisch naar waarde 
beoordelen van geëigende (internationale) wetenschappelijke bronnen en de 
bruikbaarheid ervan voor de praktijk afleiden” wordt perfect afgedekt. De opleiding 
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garandeert dat de competenties om zelfstandig een literatuuronderzoek uit te voeren 
bereikt kunnen worden. 
 
Aanpassing studiefiche: niet van toepassing (oude vak wordt ingericht voor deze 
studenten in semester 1). 
Opmerking DOWA: in het nieuwe programma is dit opleidingsonderdeel, afkomstig uit 
de master,  herbegroot op 4 studiepunten omdat het door de studenten als te zwaar 
werd ervaren. Tijdens de overgangsperiode wordt het dus opnieuw tijdelijk aangeboden 
op 3 studiepunten, zoals voorheen. 
 

(2) Het nieuwe vak  “Advanced Practice in de Verpleegkunde/vroedkunde/GGZ 
verpleegkunde – 3 STP” wordt toegevoegd aan het curriculum. De OC adviseert om dit 
vak in te richten in het 1e semester (met het oog op optimale afstemming met de vakken 
in het Truncus Communis en de afstudeerrichtingen)). Het vak zal volgende inhouden 
behandelen: situering/rollen/functies/implementatie van de Advanced Practice 
Nurse/Midwife; dit cfr. de studiefiche. Het opleidingspecifieke leerresultaat “vanuit 
innovatieve en multiperspectivistische inzichten een onderbouwde aanpak formuleren 
voor complexe problemen in de gezondheidszorg “ wordt perfect afgedekt. 
 
Aanpassing studiefiche: niet van toepassing (nieuwe vak wordt voor deze studenten 
eenmalig ingericht in semester 1). 

 

(3) Het vak “Leiderschap en Coaching” (voorzien voor 4 STP in het nieuwe programma) 
wordt voor deze cohorte niet geïmplementeerd. Het bestaande vak “Academische 
Reflectie over Werkveldervaring” (3 STP) blijft voor deze groep van studenten 
behouden. Het aantal voorziene coaching momenten zal gereduceerd worden om een 
correcte studiebelasting te garanderen.  
 
Aanpassing studiefiche: niet van toepassing (oude vak “Academische Reflectie over 
Werkveldervaring” wordt ingericht voor deze studenten). 
 

(4) Het vak “Capita Selecta: Zelfmanagement en Patiëntenparticipatie” (voorzien voor 5 
STP in het nieuwe programma) wordt voor deze cohorte niet geïmplementeerd. Het 
bestaande vak “Capita Selecta: Zelfmanagement en Patiëntenparticipatie” (4 STP) blijft 
behouden en de bijkomende leerinhouden die voorzien waren in het nieuwe vak worden 
voor deze cohorte niet ingevoerd. In kader van overgangsmaatregelen, wordt dit vak 
bijkomend naar 3 STP gereduceerd. De  OC adviseert om de examenopdracht rond 
ethische reflecties in kader van zelfmanagement en patiëntenparticipatie te laten vallen, 
waarbij het discussie college rond dit thema via niet- periode gebonden evaluatie 
geëvalueerd wordt om competentieverwerving en een correcte studiebelasting te 
garanderen.  

 
(5) Het vak “Geïntegreerd kwaliteitszorgbeleid” (voorzien voor 8 STP in het nieuwe 

programma) wordt als 6 STP vak ingericht. De OC adviseert om de praktijkopdracht die 
studenten moeten uitvoeren te beperken (vb. minder uitgebreid 
kwaliteitsverbeterproject opzetten, minder intensief contact met het werkveld, etc.) om 
een correcte studiebelasting te kunnen garanderen.   

 

Aanpassingen in de afstudeerrichtingen: 

  
(6) Het afstudeerrichtingsspecifieke vak “Masterproef” (voorzien voor 16 STP in het nieuwe 

programma) wordt gereduceerd tot 15 STP. Er zal door de examencommissie gewaakt 
moeten worden over de omvang van iedere de masterproef door bv. de 
steekproefgrootte te beperken, het aantal interviews te limiteren, etc. zonder dat 
evenwel de te bereiken eindcompetenties van een masterproef in het gedrang komen. 
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Deze wijzigingen op niveau van opleidingsonderdelen die in het academiejaar 2021-2022 van 
kracht zijn, moeten toelaten maximaal in te inzetten op het invoeren van de afstudeerrichtingen, 
terwijl het bereiken van de te verwerven competenties gegarandeerd blijft (De competenties van 
de vakken “Literatuuronderzoek in de verpleegkunde/vroedkunde/GGZ verpleegkunde” en 
“Advanced Practice in de Verpleegkunde/vroedkunde/GGZ verpleegkunde” worden behaald) 
zonder de studielast in de overgangsperiode al te zeer te verzwaren. 
 

Zij zullen door de curriculumcommissie worden gebruikt in het kader van de ad hoc-curricula 
voor GIT-studenten uit deze of een eraan voorafgaande studentengroep tot en met het 
academiejaar 2023-2024.  

 

3. Overgangsmaatregelen schakelprogramma: 
 

Studenten die in 2020-2021 waren ingeschreven voor het schakelprogramma en niet slagen (GIT-
studenten), moeten overstappen naar het nieuwe schakelprogramma en de nieuwe master. Zij 
krijgen voor beide een aangepast curriculum.  

 

Ingevolge verschuivingen tussen master en schakelprogramma, zijn overgangsmaatregelen 
noodzakelijk in de master voor zowel modeltraject- als GIT-studenten. 
 
 

229. EA: International MSc in Biomedical Engineering (bevriezing, RvB 4/06/2021) 

 
De master-na-bacheloropleiding International MSc in Biomedical Engineering (tot op heden gezamenlijk 
ingericht door Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Rijksuniversiteit Groningen (coördinerende 
instelling), Rhenisch-Westphalian Technical University of Aachen, Trinity College Dublin en Czech 
Technical University of Prague) wordt m.i.v. het academiejaar 2021-2022 voor onbepaalde tijd bevroren; 
dit betekent dat er geen nieuwe studenten in de opleiding kunnen instromen. 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 in deze opleiding zijn ingestroomd, volgen in het 
academiejaar 2021-2022 het tweede masterjaar. Zij kunnen, in gevallen toegestaan door het 
Management Committee, zich nog eenmaal herinschrijven in het academiejaar 2022-2023. In alle 
andere gevallen is overstap naar één van de lokale opleidingen van de CEMACUBE-partnerinstellingen 
mogelijk, bv. naar de UGent-VUB-opleiding MSc in Biomedical Engineering. 

 

230. BW: MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, afstudeerrichting: 

tropische en subtropische landbouw (bevriezing, RvB 4/03/2022) 

 
De afstudeerrichting ‘tropische en subtropische landbouw’ van de master-na-bacheloropleiding MSc in 
de biowetenschappen: land en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen) wordt m.i.v. het 
academiejaar 2022-2023 voor onbepaalde tijd bevroren; dit betekent dat er geen nieuwe studenten in 
de opleiding kunnen instromen. 

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 voor deze afstudeerrichting zijn ingeschreven, kunnen 

zich herinschrijven t.e.m. het academiejaar 2022-2023.  

 

231. BW: Voorbereidingsprogramma/Schakelprogramma tot MSc in de 

biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, afstudeerrichting: tropische en 

subtropische landbouw (bevriezing, RvB 4/03/2022) 

 
Het Voorbereidingsprogramma/het Schakelprogramma tot MSc in de biowetenschappen: land en 
tuinbouwkunde, afstudeerrichting: tropische en subtropische landbouw (Campus Schoonmeersen) 
wordt m.i.v. het academiejaar 2022-2023 voor onbepaalde tijd bevroren; dit betekent dat er geen nieuwe 
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studenten in dit Voorbereidingsprogramma/dit Schakelprogramma kunnen instromen. 

Aangezien er in 2021-2022 geen studenten zijn ingeschreven voor het voorbereidingsprogramma, zijn 
hiervoor geen overgangsmaatregelen nodig. 

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven, kunnen in 
het academiejaar 2022-2023 niet langer doorstromen naar de afstudeerrichting ‘tropische en 
subtropische landbouw’ van de masteropleiding: zij zullen in de plaats hiervan instromen in de 
afstudeerrichting ‘plantaardige en dierlijke productie’. Dit is mogelijk doordat het schakelprogramma 
leidend tot de beide afstudeerrichtingen identiek is. De studenten hebben binnen deze afstudeerrichting 
ook de mogelijkheid om zich via de keuzevakken en de masterproef verder te specialiseren in de richting 
van tropische landbouw. De vier in het schakelprogramma ingeschreven studenten zijn hierover 
aangesproken en kunnen zich vinden in deze overgangsmaatregel. 

 

232. LW: Nieuwe doctorstitel ‘Doctor in de Afrikastudies’ vervangt ‘Doctor in de Afrikaanse talen 

en culturen’  (RvB 4/03/2022) 

 
De doctorstitel ‘Doctor in de Afrikastudies’ vervangt, m.i.v. het academiejaar 2022-2023, de titel ‘Doctor 
in de Afrikaanse talen en culturen’. Alle doctorandi die in 2021-2022 voor dit doctoraat zijn ingeschreven, 
stappen m.i.v. 2022-2023 over naar de  nieuwe titel. 

 

 

233. EA: ‘Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research’: invoering van 

afstudeerrichtingen (CoP 17/06/2021 en BC 9/07/2021 – bevestiging i.v.m. werkwijze 

afstudeerrichting i.f.v. praktisch afzonderen double degree Urban Mobility, VLIR-Raad 

15/11/2021, BVR 25/02/2022, en bijkomende programmawijziging CoP 1/02/2022) 

 

Met ingang van het academiejaar 2022-2023 worden er binnen de opleiding MSc in Industrial 
Engineering and Operation Research afstudeerrichtingen ingevoerd. Twee ervan treden in werking 
vanaf het academiejaar 2022-2023: ‘Manufacturing and Supply Chain Engineering’ en ‘Transport and 
Mobility Engineering’. De invoering van de afstudeerrichting ‘Sustainable Mobility Analytics’, die enkel 
toegankelijk zal zijn voor studenten die een double degree doen in het kader van het EIT Urban Mobility 
Master School Agreement, wordt uitgesteld tot het academiejaar 2023-2024, op voorwaarde dat de 
nieuwe versie van het Master School Agreement dan door het Bestuurscollege zal zijn goedgekeurd. 

De afstudeerrichtingen worden ingevoerd in het academiejaar 2022-2023 en het nieuwe 
opleidingsprogramma treedt volledig ineens in werking (eerste en tweede masterjaar). 

Studenten die in het academiejaar 2022-2023 in de opleiding instromen, doen dit in één van de nieuwe 
afstudeerrichtingen.  

Alle studenten die in het academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor de opleiding MSc in Industrial 
Engineering and Operations Research en het diploma niet behalen, stappen bij herinschrijving in het 
academiejaar 2022-2023 over naar de afstudeerrichting ‘Manufacturing and Supply Chain Engineering’ 
of ‘Transport and Mobility Engineering’. Alle in het huidige programma behaalde credits zullen 
gevaloriseerd worden.  

Bij de overgangsmaatregelen wordt opgemerkt dat er ingevolge de programmawijziging die na gunstig 
advies van de Commissie programma’s op 30 maart j.l. werd goedgekeurd voor deze opleiding m.i.v. 
het academiejaar 2021-2022, twee majors worden ingevoerd: ‘Manufacturing and Supply Chain’ en 
‘Transport and Mobility’. De opleidingsonderdelen van deze majors stemmen overeen met de 
afstudeerrichtingsvakken van de toekomstige gelijknamige afstudeerrichtingen. Dit maakt een 
probleemloze overstap mogelijk naar het nieuwe opleidingsprogramma, dat ook op andere punten 
helemaal overeenstemt met het programma van het academiejaar 2021-2022. Bij overstap naar de 
afstudeerrichting die niet overeenstemt met de aangevatte major, kunnen de reeds in de major behaalde 

credits gevaloriseerd worden als keuzevakken. 
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De bijkomende programmawijziging die in februari 2022 nog werd goedgekeurd, legt bovendien nog de 
volgende bijkomende overgangsmaatregelen vast: 

Studenten die in het academiejaar 2021–2022 een credit hebben verworven voor het 
opleidingsonderdeel Algoritmen en datastructuren (E018310, 6 SP) of voor het opleidingsonderdeel 
Modelleren en regelen van dynamische systemen (E007120, 6 SP), nemen het nieuwe 
opleidingsonderdeel Algoritmisch programmeren (E018320, 4 SP) niet verplicht op in het academiejaar 
2022–2023.  

De facultaire stagecommissie kan overgangsmaatregelen voorzien voor studenten die in de loop van 
het academiejaar 2021–2022 een stage volgen volgens het huidige stagereglement. Daarbij geldt 
steeds dat alle verworven credits gevaloriseerd worden in het curriculum van de student. Eventuele 
aanpassingen in het curriculum van GIT-studenten gebeuren op het niveau van het individuele 
curriculum van de student, en worden voorgelegd aan de opleidingscommissie ter advies, en aan de 
curriculumcommissie ter goedkeuring. 

 

234. GE: Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren (E-

bevraging CLLL 23/05/2022 tot 1/06/2022)  

 

Met ingang van het academiejaar 2022-2023 vervangt de interuniversitaire Postgraduaatsopleiding 
Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren (DYPTKJ, 25 SP, interuniversitair UGent-UHasselt) 
de Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen (DYPTMK, 21 SP, enkel UGent). 

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor de Postgraduaatsopleiding 
Psychomotorische therapie bij kinderen van UGent en het getuigschrift niet behalen, stappen vanaf het 
academiejaar 2022-2023 over naar de interuniversitaire Postgraduaatsopleiding Psychomotorische 
therapie bij kinderen en jongeren, waarbij de behaalde studieresultaten alle gevaloriseerd zullen 
worden. 

 

235. EA: International Master of Science in Fire Safety Engineering: toetreding nieuwe 

partnerinstelling tot consortium (BC 17/06/2022) 

 

Met ingang van het academiejaar 2022-2023 treedt de Universitat Politècnica de Catalunya toe tot het 
inrichtend consortium van de opleiding. 

Het nieuwe opleidingsprogramma treedt gefaseerd in werking: eerste masterjaar in 2022-2023 en 
tweede in 2023-2024. De studenten die in 2022-2023 dus overstappen van het eerste naar het tweede 
masterjaar, maken hun opleiding af binnen het programma van het oude consortium. Zij krijgen nog 
gedurende één academiejaar de tijd om dit programma verder af te werken in 2023-2024 (en het 
diploma van het oude consortium te behalen). 

 

236. RE: European Master of Laws in Law and Economics: twee partnerinstellingen verlaten het 

consortium (BC 17/06/2022) 

 

Universität Wien en Prague University of Economics and Business stappen vanaf 2022-2023 uit het 
inrichtend consortium. Er zijn geen overgangsmaatregelen nodig omdat alle studenten die naar UGent 
kwamen, geslaagd zijn voor het betrokken trimester en UGent geen diploma aanmaakt. 

 

 

237. LW: Afschaffing van de doctorstitel ‘Doctor in de Oosterse talen en culturen’ (RvB 6/05/2022) 
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M.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt de doctorstitel ‘Doctor in de Oosterse talen en culturen/Doctor 
of Oriental Languages and Cultures’ afgeschaft.  

Studenten die in 2021-2022 ingeschreven zijn in het Doctoraat in de Oosterse talen en culturen 
kunnen hetzij zich opnieuw inschrijven onder deze titel, hetzij bij de start van het academiejaar 
2022-2023 overstappen naar één van de twee nieuwe doctorstitels ‘Doctor in de Aziatische 
talen en culturen/Doctor of Asian Languages and Cultures’ en ‘Doctor in de Midden-
Oostenstudies/Doctor of Middle East Studies’. Dit verloopt via de procedure ‘wijziging van 
de beoogde doctorstitel’. De overstap gebeurt in samenspraak met de promotor(en) en na 
goedkeuring door de Faculteitsraad; daarbij worden ook eventuele wijzigingen inzake de 
samenstelling van de doctoraatsbegeleidingscommissie overgemaakt aan de facultaire 
studentenadministratie. Herinschrijving in het Doctoraat in de Oosterse talen en culturen is 
mogelijk tot en met het academiejaar 2025-2026 (zonder onderbreking); doctorandi die aan het 
eind van dit academiejaar de doctorstitel nog niet hebben behaald, stappen dan over naar één 
van de twee nieuwe doctorstitels volgens de voormelde procedure. 

 

 

B. GEFASEERDE INWERKINGTREDING VAN 

PROGRAMMA-WIJZIGINGEN 
 

 

180. WE: BSc in de chemie (Besluit Voorzitter CoP 17 maart 2017 na gunstig advies CoP op 

dezelfde datum (bekrachtiging van advies 9 februari 2017, WE/15 zonder quorum) – aanvulling 

OVM ingevolge invoering module i.f.v. educatieve master (CoP 26 april 2018, ALG/4) – 

overgangsmaatregelen gewijzigd op 9 september 2020 bij beslissing Directeur 

Onderwijsaangelegenheden 

 

Het nieuwe programma wordt volledig gefaseerd ingevoerd: Ba1 in 2017-2018, Ba2 in 2018-2019 en 
Ba3 in 2019-2020.  

Reeds ingeschreven studenten werken de huidige programmaversie af en kunnen herinschrijven tot en 
met het academiejaar 2019-2020. 

De OC engageert zich ertoe de overgangsmaatregelen goed af te stemmen met FSA en deze tijdig en 
duidelijk te communiceren naar studenten en lesgevers. 

Aanvulling 2018 (invoering module i.f.v. educatieve master in nieuw programma): 
Vorig academiejaar heeft deze opleiding een ingrijpende wijziging ondergaan. Hierbij is ervoor gekozen 

om het nieuwe programma gefaseerd in te voeren (ba1 in 2017-2018, ba2 in 2018-2019 en ba3 in 2019-

2020). Aangezien de educatieve keuzevakken in het derde modeltrajectjaar worden geprogrammeerd, 

zullen ze door de studenten voor het eerst in 2019-2020 gevolgd kunnen worden. Studenten die het 

uitdovende programma aan het afwerken zijn, kunnen in 2018-2019 eventueel binnen de beschikbare 

vrije keuzeruimte van respectievelijk 7 en 10 studiepunten al nieuwe vakken onderwijs opnemen. 

 

Wijziging 2020 (beslissing Directeur Onderwijsaangelegenheden 9 september 2020): 
 

Studenten die vallen onder de op 17 maart 2017 goedgekeurde overgangsmaatregelen (zoals 
aangevuld op 26 april 2018) krijgen nog twee academiejaren langer de tijd om de opleiding binnen deze 
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programmaversie af te werken, i.e. tot en met het academiejaar 2021-2022. De curriculumcommissie 
kan studenten die onvoldoende studievoortgang hebben geboekt in 2021-2022 weliswaar verplichten 
om naar het nieuwe programma over te stappen. 

 

 

224 GE: BSc in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (CoP 15 februari 2018, GE/3) 

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2018-2019 vergt volgende 
overgangsmaatregel: 

 

Het nieuwe opleidingsprogramma treedt volledig gefaseerd in werking: 

- 2018-2019: eerste modeltrajectjaar 
- 2019-2020: tweede modeltrajectjaar 
- 2020-2021: derde modeltrajectjaar  

 

Het oude opleidingsprogramma wordt per modeltrajectjaar afgebouwd parallel met de invoering van het 
nieuwe programma: 

- 2018-2019: tweede en derde modeltraject wordt nog aangeboden  
- 2019-2020: derde modeltrajectjaar wordt nog aangeboden 

Het oude programma is gedurende deze periode enkel herinschrijfbaar voor studenten die in 2017-2018 
voor deze opleiding waren ingeschreven.  

 

Voor de studenten die niet slagen in 2019-2020, wordt als overgangsmaatregel voorzien dat zij zich 
herinschrijven in het oude programma in 2020-2021, waarbij de curriculumcommissie kan beslissen dat 
zij ingevolge onvoldoende studievoortgang naar het nieuwe programma moeten overstappen. Voor de 
studenten in een geïndividualiseerd traject is een uitgebreide overgangsregeling door de 
curriculumcommissie opgesteld. 

Met ingang van het academiejaar 2021-2022 stappen alle studenten over naar het nieuwe programma. 

 

227 LW: MA in de kunstwetenschappen (Besluit Voorzitter CoP 7/03/2018, na gunstig advies CoP 

op dezelfde datum (LW/4) 

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2018-2019 vergt volgende 
overgangsmaatregel: 

Alle studenten schrijven zich met ingang van 2018-2019 in in het nieuwe programma. In het 
voorbereidingsprogramma staan momenteel 6 studenten ingeschreven. Deze 6 studenten bevinden 
zich allen in een specifieke GIT-situatie (sommige kunnen afstuderen, sommige nog niet). De 
opleiding heeft er daarom voor gekozen om geen algemene overgangsmaatregelen uit te schrijven. Er 
zal in samenspraak met deze studenten individueel gekeken worden naar een traject waarbij de 
studenten hun programma kunnen afwerken, waarbij ze voldoen aan de eindcompetenties. Zo zullen 
zij bijvoorbeeld net als de studenten in de bachelor nog een jaar de kans krijgen om de 
onderzoekstaak (bachelorproef in de bachelor) aan 5 SP af te werken. Studenten die in het huidige 
programma credits hebben behaald, blijven deze behouden en worden niet verplicht om de 
majorvakken die vanuit de master zijn ingedaald op te nemen. Er is namelijk een keuzemogelijkheid in 
de majorvakken, dus het verplicht opnemen van ingedaalde vakken zal niet opgelegd worden. 

De titel van het opleidingsonderdeel ‘Historiografie van de kunstwetenschappen’ wijzigt nu reeds naar 
‘Methodologieën van de kunstwetenschappen’, maar de inhoud van het vak wordt pas aangepast in 
2021-2022 
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zodat studenten die in 2017-2018 waren ingeschreven in Ba1 de inhoud van het vak ‘Historiografie’ 
ook nog krijgen. Voor de studenten van het voorbereidingsprogramma betekent dit dat zij mogelijks 
twee keer de inhoud van het vak ‘Historiografie’ krijgen. De opleiding zal daarom nog zoeken naar een 
oplossing en het resultaat meedelen aan de medewerkers van DOWA/3. 

 

239. GE: BSc in de biomedische wetenschappen. –  Besluit Voorzitter CoP  na gunstig advies 

CoP op dezelfde datum (GE/1)  

 

Voor AJ 19-20 kent de opleiding Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen een nieuw 
programma. Dit nieuwe programma zal volledig gefaseerd in werking treden: 

 

 Ba1 in AJ 19-20 

 Ba2 in AJ 20-21 

 Ba3 in AJ 21-22 

Alle nieuwe studenten schrijven zich in het academiejaar 2019-2020 in in de nieuwe programmaversie. 

De studenten die in het academiejaar 2019-2020 overstappen van Ba1 naar Ba2 en van Ba2 naar Ba3, 
volgen dus nog het oude, in afbouw zijnde programma. In het academiejaar 2021-2022 (oud programma 
volledig afgebouwd en het nieuwe volledig ingevoerd) krijgen zij nog eenmaal de kans om het oude 
programma af te werken. Voor studenten die in het academiejaar 2018-2019 het eerste bachelorjaar 
volgen en die niet slagen voor alle opleidingsonderdelen van dit modeltrajectjaar, zal de 
curriculumcommissie op grond van hun studievoortgang beslissen of zij het oude programma mogen 
afwerken dan wel moeten overstappen naar het nieuwe programma; zo wordt vermeden dat zij het oude 
programma niet binnen de voorziene overgangsperiode kunnen afwerken. 

 

253. PS: BSc in Social Sciences. –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op 

21 maart 2019 (PS/1, quorum niet bereikt)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 
 
 
Modeltrajectstudenten uit de afstudeerrichting ‘Political Sciences’ die in het academiejaar 2019-2020 
overstappen van Ba2 naar Ba3 en GIT-studenten die in Ba1 geslaagd zijn voor het vak ‘Political 
Structures and Processes of the EU’, nemen ter vervanging van dit nieuwe afstudeerrichtingsvak nog 
het oude afstudeerrichtingsvak ‘Political Ecology’ [materiële correctie 21/03/2019; hier stond per 
ongeluk ‘Political Structures and Processes of the EU’] op, dat door VUB nog zal worden aangeboden 
in de academiejaren 2019-2020 en 2020-2021.  
 
 

255. WE: MSc in de informatica. –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op 

dezelfde datum, WE/1)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het 
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oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten die de 

minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting informatica. 

Overgangsmaatregel bij het schrappen van het keuzeopleidingsonderdeel Programmeertalen:De 

studenten die in het academiejaar 2018-2019 het keuzeopleidingsonderdeel Programmeertalen in hun 

curriculum opgenomen hebben en die hiervoor na afloop van het academiejaar geen credit verworven 

hebben, dienen in het academiejaar 2019-2020 een ander keuzeopleidingsonderdeel op te nemen. 

 
 

256. WE: MSc in Chemistry. –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op 

dezelfde datum, WE/2)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting chemie. 

Studenten die niet zouden slagen voor het vak "Supergeleidende materialen (C002966)" volgen het 

nieuwe vak "Ceramic Functional Materials: Design and Applications (C004112)". 
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257. WE: MSc in de wiskunde. –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op 

dezelfde datum, WE/3)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting wiskunde. 

Studenten die niet slagen voor het vak "Differentiaalmeetkunde II (C000333)" kiezen een ander 

keuze/majorvak.Er zijn geen studenten ingeschreven voor het vak "Variatierekening met toepassingen 

in de wiskundige natuurkunde (C003692)". 

 

258. WE: MSc in Biology. –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op dezelfde 

datum, WE/4)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 
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opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting wiskunde. 

Studenten die de minor onderzoek volgen, schrijven zich in in de nieuwe programmaversie.Studenten 

die niet zouden slagen voor "Tools for the Exploration of Prokaryote Diversity (C003309)" kunnen nog 

een examen afleggen in AJ2019-2020. 

 

259. WE: MSc in de fysica en de sterrenkunde –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig 

advies CoP op dezelfde datum, WE/5)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting fysica en 

sterrenkunde. 

Studenten die niet slagen voor Differentiaalmeetkunde II (C000333) kiezen een ander keuzevak. 

 

 

260. WE: MSc in de geografie –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na gunstig advies CoP op 

dezelfde datum, WE/6)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 
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De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting geografie. 

 
 

261. WE: MSc in de geomatica en de landmeetkunde –  Besluit Voorzitter CoP 1/04/2019 na 

gunstig advies CoP op dezelfde datum, WE/8)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 treedt als volgt in 
werking: 
 

- 2019-2020: inwerkingtreding eerste masterjaar; alle nieuwe studenten schrijven zich in in het 

nieuwe programma; afbouw eerste masterjaar oud programma 

- 2020-2021: inwerkingtreding tweede masterjaar; afbouw tweede masterjaar oud programma 

De overgangsmaatregelen voor de studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven in 

de opleiding en het diploma niet behalen, zijn de volgende: zij schrijven zich in 2019-2020 opnieuw in 

voor het oude programma en kunnen dit afwerken tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten 

die de minor onderwijs volgen, kunnen deze minor nog afwerken in de huidige vorm tot en met het 

academiejaar 2020-2021. Vanaf het academiejaar 2021-2022 gaan alle studenten over naar de nieuwe 

programmaversie en is de minor onderwijs niet meer toegankelijk. Deze overgangsmaatregelen 

impliceren dus dat studenten de afgeschafte minor onderwijs verder kunnen afwerken tot en met het 

academiejaar 2020-2021. 

Opmerking: zij moeten evenwel rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich nog enkel in de 

SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019--2020 en 2020-2021 op voorwaarde dat zij aan 

het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben verworven voor 

opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet het geval is, is 

m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij binnen hun 

masteropleiding nog de minor onderwijs afwerken. Studenten die zich niet meer mogen inschrijven voor 

de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen uiteraard overstappen naar de 

Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting geografie. 

 

263. GE: MSc in de logopedische en audiologische wetenschappen –  Besluit Voorzitter CoP 6 

juni 2019 na gunstig advies CoP 27 mei 2019 –GE/03-en goedkeuring van de implementatie van 

door CoP gevraagde wijziging door Voorzitter op 6 juni 2019)  
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De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 
 
 
Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking met ingang van het academiejaar 2019-

2020 en het oude programma wordt overeenkomstig stapsgewijs afgebouwd: 

- 2019-2020: invoering eerste masterjaar nieuw programma, afbouw eerste masterjaar oud 
programma; 

- 2020-2021: invoering tweede masterjaar nieuw programma, afbouw tweede masterjaar oud 
programma. 

 

Nieuwe studenten schrijven zich in ieder geval in in het nieuwe programma. 

 

Studenten die in het academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven voor de opleiding in het oude tweejarige 

masterprogramma en niet geslaagd zijn, schrijven zich in het academiejaar 2019-2020 in principe 

opnieuw in voor het oude programma. Dit geldt in ieder geval voor de modeltrajectstudenten, die in 

2019-2020 overstappen van het eerste naar het tweede masterjaar van het oude programma, dat nog 

integraal wordt aangeboden. GIT-studenten kunnen op grond van hun studievoortgang door de 

curriculumcommissie verplicht worden om over te stappen naar het nieuwe programma; voor studenten 

met een GIT over de bachelor en de master heen, zal de curriculumcommissie de studievoortgang en 

dus de beslissing inzake de overgangsmaatregelen in ieder geval individueel bekijken, waarbij ernaar 

gestreefd een toename van de studieomvang van het curriculum zoveel mogelijk te vermijden.   

 

Studenten die zich in 2019-2020 in het oude programma herinschrijven, krijgen uiterlijk tot en met 

academiejaar 2021-2022 de kans het oude programma af te werken, met dien verstande dat de 

opleidingsonderdelen ‘Educatieve interactie en communicatie’ en ‘Didactiek 

gezondheidswetenschappen’ behorend tot de oude minor ‘onderwijs’ maar kunnen worden afgewerkt 

tot en met het academiejaar 2020-2021. Studenten die zich in het academiejaar 2021-2022 

herinschrijven voor het oude programma en die nog één van deze vakken (of allebei) van de minor 

zouden moeten afleggen, krijgen hiervoor van de curriculumcommissie een aangepast curriculum 

opgelegd.  

 

Opmerking: studenten die de minor onderwijs uit het oude programma volgen in het kader van de 
Specifieke Lerarenopleiding (‘SLO’), moeten rekening houden met de decretale bepaling dat zij zich 
nog enkel in de SLO kunnen (her)inschrijven in de academiejaren 2019-2020 en 2020-2021 op 
voorwaarde dat zij aan het eind van het academiejaar 2018-2019 ten minste 15 credits hebben 
verworven voor opleidingsonderdelen uit hun richting van de specifieke lerarenopleiding; indien dit niet 
het geval is, is m.i.v. 2019-2020 (her)inschrijving in de SLO niet meer mogelijk ook al kunnen zij 
binnen hun masteropleiding nog de oude minor ‘onderwijs’ afwerken. Studenten die zich niet meer 
mogen inschrijven voor de SLO maar toch verder willen gaan in de richting onderwijs, kunnen 
uiteraard overstappen van de SLO naar de Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, 
afstudeerrichting: medische wetenschappen 
 
 
 

266. GE: MSc in de tandheelkunde –  Besluit Voorzitter CoP 23 april 2019 (na gunstig advies CoP 

op dezelfde datum–GE/0)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2019-2020 vergt de volgende 
inwerkingtreding en overgangsmaatregelen: 
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Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking, waarbij het oude programma tevens 
trapsgewijs wordt afgebouwd:: 

- MA1 : nieuw programma AJ 19-20, oud programma MA1 niet meer aangeboden ;  
- MA2 : nieuw programma AJ 20-21, oud programma MA2 uitdovend. 

 

Met ingang van het academiejaar 2019-2020 schrijven nieuwe masterstudenten zich in voor het nieuwe 
programma, ook indien zij een via een GIT vakken uit Ba en Ma combineren. 

 

Studenten die in het academiejaar 2018-2019 reeds waren ingeschreven, schrijven zich in 2019-2020 
opnieuw in voor het oude programma (programmaversie 5); het oude 2de masterjaar wordt dan nog 
aangeboden. M.i.v. het academiejaar 2020-2021 bestaat het tweede masterjaar nog enkel uitdovend; 
herinschrijvers kunnen de opleiding in het oud programma afwerken tot en met het academiejaar 2021-
2022. 

 

In de periode van afbouw en uitdoving van het oude programma kan de curriculumcommissie, die 
hieromtrent regels heeft vastgelegd, beslissen dat studenten die onvoldoende studievoortgang hebben 
gemaakt, moeten overstappen naar het nieuwe programma.  

 
 

268. WE: BSc in de fysica en de sterrenkunde –  Beslissing Voorzitter CoP 27 januari 2020  (na 

gunstig advies CoP op dezelfde datum, WE/1)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2020-2021 vergt de volgende 
inwerkingtreding en overgangsmaatregelen: 
 
Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking: BA1 in 2020-21, BA2 in 2021-22, en BA3 
in 2022-23 en het oude programma wordt ook consecutief afgebouwd conform de modeltrajectjaren: 
Ba1 valt weg in 2020-2021, Ba2 in 2021-2022 en Ba3 in 2022-2023. 
 
De studenten die in het academiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven in de opleiding Bachelor of 
Science in de fysica en de sterrenkunde werken het huidige programma dus af en kunnen zich 
daarvoor herinschrijven tot en met het academiejaar 2022-2023.  
 
 
 

269. EA: BSc in de ingenieurswetenschappen –  Beslissing Voorzitter CoP 27 januari 2020  (na 

gunstig advies CoP op dezelfde datum, EA/1)  

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2020-2021 heeft betrekking op 
het eerste bachelorjaar (technisch: gemeenschappelijk aanloopstuk én de opleiding zelf) en op de 
afstudeerrichtingsspecifieke delen van de afstudeerrichting werktuigkunde elektrotechniek. 
 
Voor de afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek zijn geen overgangsmaatregelen nodig. 
 
De wijzigingen in Ba1 zullen m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wel wijzigingen vergen in de andere 
modeltrajectjaren, maar die zijn nog niet uitgewerkt. In 2020-2021 gaan alle studenten dus over naar 
de nieuwe programmaversie, waarin deze aanpassingen nog niet zijn gebeurd. 
 
 

274. EA: MSc in Biomedical Engineering (UGent-VUB). –  Beslissing Voorzitter CoP 24 maart 

2020 na gunstig advies CoP op 20 februari 2020 (EA/1, geen quorum) en bekrachtigd op 24 maart 

2020 
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De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2020-2021 vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 
 
Studenten die in het academiejaar 2019-2020 het eerste masterjaar volgen, worden in het 
academiejaar 2020-2021 opnieuw ingeschreven voor het oude opleidingsprogramma; zij krijgen de 
kans dit af te werken tot en met het academiejaar 2021-2022. 
 
Studenten die in het academiejaar 2019-2020 onvoldoende studievoortgang hebben gemaakt binnen 
het eerste masterjaar, kunnen door de curriculumcommissie verplicht worden over te stappen naar het 
nieuwe opleidingsprogramma, na advies door de opleidingscommissie. 
 
De verworven credits worden steeds gevaloriseerd in het curriculum van de student. 
 
 
 
 

275. EA: MSc in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent-VUB). 

–  Beslissing Voorzitter CoP 24 maart 2020 na gunstig advies CoP op 20 februari 2020 (EA/2, 

geen quorum) en bekrachtigd op 24 maart 2020 

 

De programmawijziging die wordt doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2020-2021 vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 
 
Studenten die in het academiejaar 2019-2020 het eerste masterjaar volgen, worden in het 
academiejaar 2020-2021 opnieuw ingeschreven voor het oude opleidingsprogramma; zij krijgen de 
kans dit af te werken tot en met het academiejaar 2021-2022. 
 
Studenten die in het academiejaar 2019-2020 onvoldoende studievoortgang hebben gemaakt binnen 
het eerste masterjaar, kunnen door de curriculumcommissie verplicht worden over te stappen naar het 
nieuwe opleidingsprogramma, na advies door de opleidingscommissie. 
 
De verworven credits worden steeds gevaloriseerd in het curriculum van de student. 
 
 
 

281. WE: International Master of Science in Marine Biological Resources (gezamenlijk ingericht 

door Galway-Mayo Institute of Technology, Sorbonne Université, Universidad de Oviedo, 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidade do Algarve, Universiteit 

Gent, University of Bergen, University of Gothenburg, Università Politecnica delle Marche, 

Université Côte d’Azur en Université de Bretagne Occidentale –  Besluit Besluit BC 24/04/2020, 

na goedkeuring door Voorzitter CoP op 24 maart 2020 (WE/14) van de afschaffing van de 

afstudeerrichtingen (met overgangsmaatregelen) en van de programmawijziging, Besluit BC 

24/04/2020 gewijzigd door programmawijziging (n.a.v. coronasituatie) goedgekeurd door 

Voorzitter CoP op 19 juni 2020 na gunstig advies CoP op 15 juni 2020 (geen quorum) zoals 

bekrachtigd op 19 juni 2020 na elektronische bevraging. 

 

De master-na-bacheloropleiding International MSc in Marine Biological Resources omvat, sedert het 

academiejaar 2017-2018, 5 afstudeerrichtingen:  Applied Marine Ecology and Conservation (‘CO’), 

Marine Environment Health (‘EN’), Global Ocean Change (‘FU’), Management of Living Marine 

Resources (‘MA’) en Marine Food Production (‘PR’). Deze afstudeerrichtingen wordt m.i.v. het 

academiejaar 2020-2021 afgeschaft. 

 

Het nieuwe programma (infra) voor de opleiding zonder afstudeerrichtingen, aangeboden door het 

gewijzigde 
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consortium (2 nieuwe partners) treedt in werking in het academiejaar 2020-2021: vanaf dan kunnen er 

nog enkel studenten in dit nieuwe programma instromen. Het programma treedt gefaseerd in werking: 

het eerste masterjaar in 2020-2021, het tweede masterjaar in 2021-2022 (uitreiking eerste diploma’s 

zonder afstudeerrichtingen door gewijzigd consortium) 

 

Studenten die in 2019-2020 het eerste masterjaar volgen, stappen in 2020-2021 over naar het tweede 

masterjaar van het oude programma (onder het oude consortium) met afstudeerrichtingen. Zij kunnen 

zich nog herinschrijven in 2021-2022; de opleidingscommissie neemt de nodige overgangsmaatregelen 

op het niveau van de verschillende opleidingsonderdelen en modules en communiceert hierover 

duidelijk naar de studenten.   

 

 

293. RE: LL. B in de rechten –  Beslissing Voorzitter CoP 9 april 2020 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, RE/1) 

 
De programmawijziging wordt volledig gefaseerd doorgevoerd m.i.v. het academiejaar 2020-2021 en 
het oude programma wordt overeenkomstig afgebouwd: 
 

- 2020-2021: nieuw programma Ba1; oud programma Ba2 en Ba3 bestaat nog; 
- 2021-2022: nieuw progrmama Ba2; oud programma Ba3 bestaat nog; 
- 2022-2023: nieuw programma Ba3; oud programma niet meer herinschrijfbaar. 

 
 
Vanaf het academiejaar 2022-2023 schrijven alle studenten zich in in de nieuwe programmaversie; 
voor GIT-studenten gelden aangepaste overgangsmaatregelen op curriculumniveau; behaalde credits 
worden altijd gevaloriseerd. 
 
 

294. GE: Overgangsmaatregelen bij gewijzigde toelatingsvoorwaarden tot MSc in de 

tandheelkunde voor buitenlands gediplomeerden met gedeeltelijke gelijkwaardigheidserkenning 

NARIC –  Beslissing Voorzitter CoP 9 april 2020 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/1) 

 
 
In het academiejaar 2020-2021 zullen nog een laatste maal studenten met een buitenlands diploma die 
na gelijkwaardigheidsaanvraag bij NARIC worden ingeschaald op het niveau van de 3de bachelor in de 
tandheelkunde, via het door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vastgelegde 
voorbereidingsprogramma van 50 studiepunten worden toegelaten tot de master-na-bacheloropleiding 
MSc in de tandheelkunde, en daarna niet meer. Met ingang van het academiejaar 2021-2022 zullen 
studenten met dezelfde gelijkwaardigheidsbeoordeling door NARIC, het toelatingsexamen tandarts 
moeten afleggen en zullen zij moeten instromen in het eerste bachelorjaar.  
 
Bij deze nieuwe regeling zullen de volgende overgangsmaatregelen gelden: 

- Studenten die reeds voor dit voorbereidingsprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 
2019-2020 kunnen zich nog een laatste keer herinschrijven in 2020-2021 als ze niet slagen; 

- Studenten die het voorbereidingsprogramma in 2020-2021 aanvatten, zullen het helemaal 
moeten afwerken in 2020-2021, ze kunnen zich er niet voor herinschrijven in 2021-2022. 

 
Voor de beide groepen studenten geldt dat, als ze niet slagen uiterlijk in 2020-2021, ze onder de nieuwe 
regeling komen te vallen, i.e. het toelatingsexamen tandarts moeten afleggen en zich moeten inschrijven 
voor het eerste bachelorjaar. Indien ze ondertussen creditbewijzen hebben behaald in het 
voorbereidingsprogramma, zullen ze die uiteraard kunnen valoriseren. 
 
De communicatie omtrent deze gewijzigde regeling aan de studenten die momenteel zijn ingeschreven 
voor het 
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voorbereidingsprogramma (en die dus ressorteren onder de overgangsmaatregelen), zal gebeuren door 
UGent.  
NARIC zal hierover communiceren aan de studenten die ooit naar het voorbereidingsprogramma 
werden doorverwezen maar die er tot nu toe nog niet voor ingeschreven waren (m.i.v. de studenten dus 
die het voorbereidingsprogramma in 2020-2021 nog kunnen aanvatten bij wijze van 
overgangsmaatregel). NARIC zal deze communicatie afchecken met de twee betrokken universiteiten. 

 
 

297. WE resp. PP: Educatieve MSc in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting 

geografie resp. Educatieve MSc in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting 

geografie (verkort traject) –  Beslissing Voorzitter CoP 12 september 2019 (na gunstig advies 

CoP dezelfde datum) resp. beslissing Voorzitter CoP 7 mei 2020 (na gunstig adives CoP op 

dezelfde datum) 

 
Als gevolg van de naamsverandering van de master-na-bacheloropleiding MSc in de geografie naar 
MSc in de geografie en de geomatica wordt m.i.v. het academiejaar 2020-2021 ook de benaming van 
de afstudeerrichting geografie in de Educatieve MSc in de wetenschappen en technologie gewijzigd in 
‘geografie en geomatica’. 
 
Educatieve MSc in de wetenschappen en technologie, volledig traject: 
 
 
 
 

De herbenoemde en hervormde afstudeerrichting geografie en geomatica van de opleiding 
Educatieve MSc in wetenschappen en technologie treedt volledig gefaseerd in werking m.i.v. het 
academiejaar 2020-2021: 

- 2020-2021: eerste masterjaar (nieuwe instroom enkel in de herbenoemde opleiding) 
- 2021-2022: tweede masterjaar 

 
De afstudeerrichting geografie van de opleiding wordt ook geleidelijk afgebouwd: 
 

- 2020-2021: geen nieuwe instroom meer, afbouw eerste masterjaar: enkel tweede 
masterjaar wordt nog aangeboden 

- 2021-2022: afbouw tweede masterjaar 
 
Als overgangsmaatregel voor studenten die in 2019-2020 de afstudeerrichting geografie van de 
opleiding Educatieve MSc in wetenschappen en technologie hebben aangevat, geldt dat zij zich in 
2020-2021 herinschrijven voor het volgen van het tweede masterjaar, en dat zij, indien nodig, in 
2021-2022 de opleiding nog kunnen afwerken (laatste diplomajaar afstudeerrichting geografie).  
 

[Ter informatie: overgangsmaatregelen voor studenten met een geïndividualiseerd traject 
(GIT): de opleidingscommissie neemt de nodige overgangsmaatregelen op het niveau van 
de verschillende opleidingsonderdelen en communiceert hierover duidelijk naar de 
studenten. De algemene opleidingsonderdelen in de domeincomponent van de Educatieve 
Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: geografie 
worden (in een gewijzigde vorm) ook aangeboden in de domeincomponent van de 
Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting: 
geografie en geomatica. Voor de uitdovende opleidingsonderdelen heeft de 
opleidingscommissie overgangsmaatregelen uitgewerkt. ] 

 
 

Educatieve MSc in de wetenschappen en technologie, verkort traject: 
 
Voor de verkorte educatieve masteropleiding wordt voorgesteld dezelfde overgangsmaatregelen te 
hanteren, weliswaar met een toevoeging op het vlak van het curriculum: 
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 Nieuwe instroom in de oude afstudeerrichting is niet meer mogelijk vanaf 20-21. 

 De studenten die in het academiejaar 2019-2020 ingeschreven zijn in de oude 
afstudeerrichting, kunnen in deze oude afstudeerrichting herinschrijven tot en met het 
academiejaar 2021-2022. 

 Wanneer zij het diploma niet behaald hebben in het academiejaar 2021-2022 stappen zij over 
naar de afstudeerrichting geografie en geomatica, met maximaal behoud van de behaalde 
credits. 

 Voor het curriculum 2020-2021 en 2021-2022 dienen deze studenten in de oude 
afstudeerrichting rekening te houden met de geldende programmaversie voor de 
afstudeerrichting “geografie en geomatica”. Voor academiejaar 20-21 betekent dat concreet 
de gewijzigde keuzeregel in de programmalijn stage (Stage C: informatica kan niet 
opgenomen worden) en de gewijzigde module 1 in de Keuzeruimte (Lijst van keuzevakken). 

 
 

300. GE: MMed in de jeugdgezondheidszorg –  Beslissing Voorzitter CoP 7 mei 2020 (na gunstig 

advies CoP dezelfde datum, GE/1) 

 
Het nieuwe programma treedt gefaseerd in werking, met dien verstande dat de nieuwe vakken 
‘Masterproef 2’ en ‘Masterproef 3’ al worden aangeboden voor de studenten die in 2020-2021 
overgaan naar het tweede masterjaar.  

Inwerkingtreding: 

 2020-2021:invoering eerste jaar nieuw programma (alternerende vakken zijn deze met 
referentie B, Thematische integratie B en Communicatie; het eerste masterjaar wordt niet 
langer ingericht; 

 2021-2022: invoering tweede jaar nieuw programma (alternerende vakken zijn deze met 
referentie A, Thematische integratie A en Medisch leiderschap. 

 

Overgangsmaatregelen: 

Voor de modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2019-2020 het eerste masterjaar van het oude 
programma volgen, wordt het programma van het tweede masterjaar in 2020-2021 als volgt 
samengesteld: 

 Algemene opleidingsonderdelen met referentie B uit het nieuwe programma (25 SP); 

 Thematische Communicatie B uit het nieuwe programma (3 SP) 

 Communicatie uit het nieuwe programma (4 SP) 

 Beleid uit het oude programma (3 SP) 

 Stage 2 uit het oude programma (9 SP) 

 Masterproef deel 2 (6 SP) en Masterproef deel 3 (10 SP) uit het nieuwe programma (de 
masterproef omvat in totaal 26 SP (ipv 28 SP in het oude programma en 24 SP in het nieuwe 
programma) 

 

Op die manier volgt de student, samen met de studenten uit het eerste masterjaar, reeds de nieuwe 
algemene (voortaan alternerende) vakken die corresponderen met de algemene vakken uit het oude 
tweede masterjaar (met uitzondering van ‘Beleid’, dat vanaf 2021-2022 vervangen wordt door 
‘Medisch leiderschap’). Zijn/haar programma omvat 60 studiepunten. 

 

Belangrijke opmerking over het inschrijven en de samenwerkingsmodaliteiten: 

Met ingang van het academiejaar 2020-2021 is een verschuiving van het coördinatorschap van de 
opleiding naar KU Leuven gepland voor de opleidingen MMed in de jeugdgezondheidszorg, MMed in 
de arbeidsgeneeskunde (plus ook de postgraduaatsopleiding Radioprotectie en de permanente 
vorming), 
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MMed in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise en MSc in de ziekenhuishygiëne. De 
nieuwe samenwerkingsmodaliteiten zullen worden vastgelegd in een nieuwe overkoepelende 
overeenkomst waarin al deze opleidingen samen worden behandeld. 

Bij de verschuiving van de coördinatie wordt tevens beslist dat de inschrijving voor al deze opleidingen 
voortaan alleen in KU Leuven zal gebeuren; voor de MMed in de jeugdgezondheidzorg kon tot nu toe 
aan alle inrichtende universiteiten worden ingeschreven. Daarbij wordt in de (ontwerp)overreenkomst 
gestipuleerd dat ook de herinschrijvingen allemaal in KU Leuven zullen gebeuren, waarbij de 
studieresultaten van het eerste masterjaar door KU Leuven retroactief zullen worden overgenomen in 
de curricula van de studenten om het globaal eindresultaat te berekenen. Dit impliceert dus dat 
herinschrijving van de aan UGent ingeschreven studenten (9 in 2019-2020) normaliter niet zal 
gebeuren aan UGent maar aan KU Leuven. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst die de nieuwe inschrijvingsmodaliteiten regelt. 

 

301. FW: MSc in de farmaceutische wetenschappen –  Beslissing Voorzitter CoP 7 mei 2020 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, FW/1) 

 
Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking: eerste modeltrajectjaar in AJ 2020-2021, 
tweede modeltrajectjaar in AJ 2021-2022, derde modeltrajectjaar in AJ 2022-2023. 

Modeltrajectstudenten werken het oude programma af in het academiejaar 2021-2022. 

Voor GIT-studenten zal de curriculumcommissie zowel in 2020-2021 als in 2021-2022 nagaan of het 
waarschijnlijk is dat zij uiterlijk in het academiejaar 2021-2022 het oude programma zullen kunnen 
afwerken (herinschrijving voor het oude programma zal immers vanaf 2022-2023 niet meer mogelijk 
zijn).  Indien dit niet het geval is, zullen zij elk academiejaar een aangepast programma krijgen opgelegd 
dat een combinatie vormt van het oude en het nieuwe programma en waardoor zij met zo weinig 
mogelijk overtal van studiepunten de competenties van de opleiding kunnen verwerven. 

Technisch: alle studenten die in 2019-2020 zijn ingeschreven voor het oude programma, komen in 
2020-2021 terecht in het oude programma, waarbij de FSA hen zo nodig kan overzetten naar de 
nieuwe versie indien daardoor minder aanpassingen in het curriculum nodig zijn. 
 

 

302. LW: BSc in de Oost-Europese talen en culturen –  Beslissing Voorzitter CoP 7 mei 2020 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/01) 

 
Het nieuwe programma treedt volledig in werking in het academiejaar 2020-2021, rekening houdend 
met de volgende overgangsmaatregelen: 

- De studenten die in het eerste jaar 'Moderne Russische cultuurgeschiedenis' hebben opgenomen, 
nemen in het derde jaar 'Inleiding tot Oost-Europa' op. 

- De studenten die in het tweede jaar ‘Moderne Zuidoost-Europese cultuurgeschiedenis’ hebben 
opgenomen, nemen in het derde jaar ‘Zuidoost-Europese literatuur en cultuur’ op. 

 

 

303. GE: MSc in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie –  Beslissing Voorzitter CoP 

26 januari 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/1) 

 
Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking met ingang van het academiejaar 2021-
2022 (eerste masterjaar in 2021-2022, tweede masterjaar in 2022-2023). 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de opleiding zijn ingeschreven en deze niet 
afwerken, schrijven zich in het academiejaar 2021-2022 opnieuw in voor het oude 
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opleidingsprogramma, dat nog kan worden afgewerkt tot en met het academiejaar 2023-2024 (alle 
afstudeerrichtingen). 

 

304. DI: BSc in de diergeneeskunde en MVetMed in de diergeneeskunde –  Beslissing Voorzitter 

CoP 26 januari 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, DI/1) 

 

Inwerkingtreding:  de hierboven vermelde overgangsmaatregelen gaan er van uit dat het nieuwe 
programma van zowel bachelor- als masteropleiding volledig in werking treedt in 2021-2022, maar 
met de volgende afwijkingen:  

 De volgende opleidingsonderdelen worden pas aangeboden vanaf 2022-2023: Embryologie 
en teratologie (Ba3) en Oriëntatiestage (Ba3), Medische beeldvorming met radioprotectie 
(Ma1) en Geneeskundige ziektenleer (Ma1). 

 Het volledige programma van het derde masterjaar voor de afstudeerrichtingen 
Gezelschapsdieren, Herkauwers, Paard, Varken, pluimvee en konijn treedt pas in werking in 
2023-2024 en voor de afstudeerrichting Onderzoek in 2022-2023, met dien verstande dat voor 
laatstgenoemde afstudeerrichting de nieuwe afstudeerstage, de masterproef III en 
Masterproef IV pas in 2023-2024 in werking treden. 

 

Praktisch herinschrijving: 

 

Bachelor:  

Alle studenten worden heringeschreven in het nieuwe programma. De vereiste aanpassingen zoals 
bepaald in de overgangsmaatregelen gebeuren op curriculumniveau. 

 

Master: 

 Het gemeenschappelijk aanloopstuk van de master (OASIScode GMDIGE OUD, volledige 
Ma1 en Ma2, 120 SP) is niet herinschrijfbaar: iedereen gaat naar het nieuw programma 
vanaf 2021-2022 

 Het uiteindelijke programma met de afstudeerrichtingen, waar de 
modeltrajectstudenten naartoe gaan vanaf Ma3 (OASIScode GMDIER, doorstroom vanaf 
Ma3) 

 is herinschrijfbaar voor wie naar Ma3 gaat in 2021-2022 en in 2022-2023 voor de 
afstudeerrichtingen GMDIERGD (gezelschapsdieren), GMDIERHK (herkauwers), 
GMDIERPA (paard), GMDIERVP (varken, pluimvee, konijn) 

 is herinschrijfbaar voor wie naar Ma3 gaat in 2021-2022 voor de afstudeerrichting 
GMDIERON (onderzoek: studenten van onderzoek gaan één jaar sneller naar het 
nieuw programma) 

 

De herinschrijvingen verlopen als volgt: 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
GBDIER Ba3 OUD GMDIGE Ma1 NIEUW 

OK 
GMDIGE Ma2 NIEUW OK GMDIERGD Ma3 NIEUW 

OK 

GMDIERHK Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERPA Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERVP Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERON Ma3 NIEUW 
OK 



Gecoördineerde versie d.d. 26 september  2022 

 

 p.41 

 

GMDIGE Ma1 OUD GMDIGE Ma2 NIEUW 

OK 
GMDIERGD Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) NOK 
Deze studenten komen in 
Ma3 nieuw terecht. Dit 
gaat dus manueel moeten 
goedgezet worden.  
GMDIERHK Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) NOK 

GMDIERPA Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) NOK 

GMDIERVP Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) NOK 

GMDIERON Ma3 NIEUW OK 

GMDIERGD Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERHK Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERPA Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERVP Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIERON Ma3 NIEUW 
OK 

GMDIGE Ma2 OUD GMDIERGD Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERHK Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERPA Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERVP Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERON Ma OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERGD Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERHK Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERPA Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERVP Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar OK 

GMDIERON Ma3 NIEUW OK 

 

GMDIERGD Ma3 OUD  
GMDIERHK Ma3 OUD  
GMDIERPA Ma3 OUD  
GMDIERVP Ma3 OUD  
GMDIERON Ma OUD 

GMDIERGD Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERHK Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERPA Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERVP Ma3 OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

GMDIERON Ma OUD 

(herinschrijfbaar) OK 

  

 

De verdere in de overgangsmaatregelen bepaalde aanpassingen worden op curriculumniveau 
aangepast. 

De bovenvermelde overgangen zijn technisch door DOWA in de herinschrijvingsapplicatie uitgetest. 

 

 

305. WE: MSc in Biochemistry and Biotechnology –  Beslissing Voorzitter CoP 18 maart 2021 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, WE/3) 

 
Het nieuwe programma treedt volledig gefaseerd in werking met ingang van het academiejaar 2021-
2022 (eerste masterjaar in 2021-2022, tweede masterjaar in 2022-2023). 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de opleiding zijn ingeschreven en deze niet 
afwerken, schrijven zich in het academiejaar 2021-2022 opnieuw in voor het oude 
opleidingsprogramma, dat nog kan worden afgewerkt tot en met het academiejaar 2023-2024. 

'Metabolic Engineering' (C002717) blijft nog aangeboden in andere majors/opleidingen en kan dus 
nog gevolgd worden. 'Fungal Biotechnology' (C002712) en 'Bioresource recovery processes and 
engineering' (I002403) zullen  in de overgangsperiode ingevuld worden met specifieke, 
overeenkomstige modules uit het nieuwe modulaire vak 'Microbes in Biotechnology' (C004394). Aan 
de studenten zal duidelijk gecommuniceerd worden welke modules ze moeten meevolgen. 
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306. GE: MSc in de specialistische tandheelkunde. –  Beslissing Voorzitter CoP 18 maart 2021 

(GE/2) 

 

Sedert het AJ 2020-2021 is de Engelstalige opleiding MSc in Advanced Dentistry opnieuw 
Nederlandstalig geworden. Daarbij werd een gefaseerde inwerkingtreding en afbouw van de 
Nederlandstalige resp. Engelstalige opleiding goedgekeurd. 

M.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt er een ingrijpende programmawijziging goedgekeurd in de 
Nederlandstalige opleiding. Deze treedt volledig gefaseerd in werking (de driejarige afstudeerrichtingen 
over drie academiejaren, de vierjarige afstudeerrichting orthodontie, over vier academiejaren). 

Door deze programmawijziging 2021-2022 gelden bijkomend de volgende overgangsmaatregelen voor 
de studenten die in het academiejaar 2020-2021 voor de Nederlandstalige opleiding zijn ingeschreven: 

- studenten in de afstudeerrichtingen endodontologie, parodontologie en kindertandheelkunde en 
de bijzondere tandheelkunde, werken hun huidig programma af tot en met het academiejaar 
2023-2024 

- studenten in de afstudeerrichting orthodontie werken hun huidig programma af tot en met het 
academiejaar 2024-2025 

Opmerking: de op 14 juni 2019 door de Raad van Bestuur goedgekeurde uitdoofperiode voor 
de m.i.v. AJ 19-20 ‘bevroren’ afstudeerrichting ‘Reconstructive Dentistry’ blijft van kracht 
(herinschrijfbaar t.e.m. AJ 21-22). 

 

307. PS: BSc in de sociologie –  Beslissing Voorzitter CoP 18 maart 2021 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, PS/1) 

 
Alle studenten stappen over naar het nieuwe programma, met de volgende bijkomende 
overgangsmaatregelen: 

− Studenten die volgend jaar in hun derde bachelor zitten, zullen mogen kiezen of zij het vak 
Organisatietheorie (dat van Ba3 naar Ba2 gaat), waardoor ze het programma kunnen afwerken 
in de oude vorm, of het nieuwe vak Beleidsevaluatieonderzoek (dat van de Master naar Ba3 
gaat) zullen opnemen. Studenten met een individueel traject bestaande uit 2de en 3de 
bachelorvakken zullen beide vakken kunnen volgen, afhankelijk van hoeveel studiepunten zij 
nog moeten opnemen.  

− Studenten die volgend jaar in de master zitten, kunnen wél nog het vak 
Beleidsevaluatieonderzoek opnemen als keuzevak (nog één jaar laten staan als keuzevak). 

− Gitters: Voor de studenten die geslaagd zijn voor SO 2 maar niet voor SO 1 (wat naar alle 
waarschijnlijkheid niet het geval gaat zijn + ook maar zelden voorkomt): Voor deze studenten 
kan SO 1 nog veel 1 jaar extra gedoceerd worden (deze studenten nemen dan maar voor een 
‘deel’ aan het jaarvak mee). Omgekeerd zullen ook studenten die nog SO2 moeten volgen, dit 
kunnen. 

− Een modeltraject student BA1, zal volgend jaar in het nieuwe BA2 programma stappen MAAR 
zal dus Sociale Psychologie verplicht moeten opnemen en maar 9 SP keuzevakken opnemen. 
Een 1BA student die niet slaagde voor Algemene psychologie zal Sociale psychologie moeten 
opnemen en verder overstappen naar het nieuwe programma in BA2. Studenten die al in een 
GIT 1-2BA zaten zullen dus verplicht Sociale Psychologie moeten opnemen indien dit nog niet 
werd opgenomen en ook maar 9 SP keuzevakken moeten opnemen. 

 

308. PS: Voorbereidingsprogramma tot MSc in de communicatiewetenschappen –  Beslissing 

Voorzitter CoP 18 maart 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, PS/7) 

 
Alle studenten stappen over naar het nieuwe programma, met de volgende bijkomende 
overgangsmaatregelen: 
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− Geslaagd voor AR (5 stptn) en ICWO (3 stptn): geen Methodologie opnemen indien 
herinschrijving nodig. Student behoudt een deliberatiepakket van 62 studieptn. 

− Geslaagd voor AR, niet voor ICWO: Methodologie (6 stptn) opnemen. Student heeft dan een 
deliberatiepakket van 65 studieptn. 

− Niet geslaagd voor AR, wel voor ICWO: nieuw vak AR (3 stptn) opnemen. Student heeft dan 
een deliberatiepakket van 60 studieptn. 

− Niet geslaagd voor AR en ICWO: nieuw vak AR (3 stptn) + Methodologie (6 stptn) opnemen. 
Student heeft dan een deliberatiepakket van 63 studieptn 

 

309. EA: BSc in de ingenieurswetenschappen (afstudeerrichting: chemische technologie en 

materiaalkunde) –  Beslissing Voorzitter CoP 30 maart 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde 

datum, EA/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd (afstudeerrichting: 
chemische technologie en materiaalkunde), vergt de volgende overgangsmaatregelen: 

De modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2021-2022 overstappen van Ba1 naar Ba2, 

stappen over naar het nieuwe programma (vanuit het gemeenschappelijk aanloopstuk) 

De modeltrajectstudenten die in 2021-2022 overstappen van Ba2 naar Ba3, stappen over 

naar het nieuw programma, met dien verstande dat zij de afstudeerrichtingsspecifieke vakken 

uit het oude programma zullen volgen: dit wordt manueel in hun curricula aangepast. 

Indien nodig kunnen dezelfde studenten deze oude vakken in 2022-2023 nogmaals afleggen, 

via begeleide zelfstudie. 

 

310. GC: BSc in Environmental Technology –  Beslissing Voorzitter CoP 30 maart 2021 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, GC/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Transitional measures 2021-2022:: 

•  3-credit offering of new Ba3 course Scientific Research Writing (O000162) in semester 2 for Ba4 

students 

INFO: Het BA3-vak “Company visits and Scientific Seminars, 10 SP verhuist naar BA4 in een 

herwerkte vorm “Company Visits and Seminars”, 3 SP (O000164). Studenten die nu in BA3 zitten en 

volgend academiejaar naar BA4 gaan, moeten het nieuwe vak “Company Visits and Seminars” niet 

meer volgen (in principe zijn ze geslaagd voor het oorspronkelijke vak). Ze moeten nog 3 studiepunten 

volgen om aan een BA4-traject van 60 SP te komen. De 3 ontbrekende studiepunten worden ingevuld 

door een partim (3 SP, 2e semester))  van het nieuwe BA3-vak “Scientific Research Writing”.  

•  Elective course: Ba4 students can also choose to take one of the new Ba3 courses 

 

 

311. GC: BSc in Food Technology –  Beslissing Voorzitter CoP 30 maart 2021 (na gunstig advies 

CoP dezelfde datum, GC/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Transitional measures 2021-2022:: 

•  3-credit offering of new Ba3 course Scientific Research Writing (O000162, 5 ECTS, jaarvak) in 

semester 2 for Ba4 students 

INFO: Het BA3-vak “Company visits and Scientific Seminars, 10 SP verhuist naar BA4 in een 

herwerkte 
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vorm “Company Visits and Seminars”, 3 SP (O000164). Studenten die nu in BA3 zitten en volgend 

academiejaar naar BA4 gaan, moeten het nieuwe vak “Company Visits and Seminars” niet meer 

volgen (in principe zijn ze geslaagd voor het oorspronkelijke vak). Ze moeten nog 3 studiepunten 

volgen om aan een BA4-traject van 60 SP te komen. De 3 ontbrekende studiepunten worden ingevuld 

door een partim (3 SP, 2e semester))  van het nieuwe BA3-vak “Scientific Research Writing”.  

•  Elective course: Ba4 students can also choose to take one of the new Ba3 courses 

 

312. GC: BSc in Molecular Biotechnology –  Beslissing Voorzitter CoP 30 maart 2021 (na gunstig 

advies CoP dezelfde datum, GC/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Transitional measures 2021-2022:: 

•  3-credit offering of new Ba3 course Scientific Research Writing (O000162) in semester 2 for Ba4 

students 

INFO: Het BA3-vak “Company visits and Scientific Seminars, 10 SP verhuist naar BA4 in een 

herwerkte vorm “Company Visits and Seminars”, 3 SP (O000164). Studenten die nu in BA3 zitten en 

volgend academiejaar naar BA4 gaan, moeten het nieuwe vak “Company Visits and Seminars” niet 

meer volgen (in principe zijn ze geslaagd voor het oorspronkelijke vak). Ze moeten nog 3 studiepunten 

volgen om aan een BA4-traject van 60 SP te komen. De 3 ontbrekende studiepunten worden ingevuld 

door een partim (3 SP, 2e semester))  van het nieuwe BA3-vak “Scientific Research Writing”.  

•  Elective course: Ba4 students can also choose to take one of the new Ba3 courses 

 

313. RE: Voorbereidingsprogramma tot LL.M in de rechten –  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 

2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, RE/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor dit voorbereidingsprogramma, 
krijgen tot en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan 
nog niet slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

314. RE: Schakelprogramma tot LL.M in de rechten –  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 2021 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, RE/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor dit schakelprogramma, krijgen 
tot en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan nog niet 
slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

315. GE: Voorbereidingsprogramma tot MSc in de gezondheidsbevordering –  Beslissing 

Voorzitter CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/2) 
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De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor dit voorbereidingsprogramma, 
krijgen tot en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan 
nog niet slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

316. GE: Schakelprogramma tot MSc in de gezondheidsbevordering –  Beslissing Voorzitter CoP 

4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/3) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor dit schakelprogramma, krijgen 
tot en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan nog niet 
slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

 

317. GE: Voorbereidingslprogramma tot MSc in Biomedical Sciences –  Beslissing Voorzitter 

CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/4) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor dit voorbereidingsprogramma, 
krijgen tot en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan 
nog niet slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

318. EA: BSc in de industriële wetenschappen (Campus Schoonmeersen)–  Beslissing Voorzitter 

CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor deze bacheloropleiding, stappen 
in het academiejaar 2021-2022 over naar het nieuwe programma, met dien verstande dat: 

- Voor de studenten uit de afstudeerrichting chemie de volgende overgangsmaatregelen 
gelden: 
o Studenten die geslaagd zijn voor het oude vak Organische chemie II (E721022, 6 SP) 

maar niet voor het vak Kwaliteitsmanagement (E711036, 3 SP) nemen een partim op van 
het nieuwe vak Organische chemie II en biochemie (nieuwe code E721050, 9 SP), voor 3 
SP (luik biochemie) (SP aanpassen van E721050).  

o Studenten die niet geslaagd zijn voor het oude vak 'Organische chemie II' (E721022, 3 
SP) maar wel voor Kwaliteitsmanagement, en niet voor het keuzevak: deze studenten 
nemen geen keuzevak, maar volgen het nieuwe vak Organische chemie II en biochemie 
(E721050, 9 SP).  

o Studenten die niet geslaagd voor het oude vak 'Organische chemie II' (E721022, 6 SP) 
maar wel voor Kwaliteitsmanagement, en wel voor het keuzevak, nemen nog éénmalig 
het oude vak Organische chemie II (E721022, 6 SP) op. Zij kunnen (eenmalig, in 21-22), 
nog de oude versie van het vak volgen (zal een deel van de lessen van het nieuwe vak 
zijn), en krijgen daarna een creditbewijs waarop de correcte inhoud staat vermeld. 
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- Voor de studenten uit de afstudeerrichtingen elektronica-ICT en informatica de volgende 
overgangsmaatregelen gelden: 
o Alle huidige studenten, die dit academiejaar 2020-2021 studeren in BA2 en BA3, zowel 

modeltrajectstudenten als GIT-studenten, schrijven volgend academiejaar automatisch in 
in programmaversie 4. Hun curricula zullen worden aangepast zodat ze de huidige 
opleidingsspecifieke vakken opnemen uit de huidige programmaversie 3. Deze 
overgangsmaatregel wordt voorzien tot en met het academiejaar 2021-2022, en indien 
nodig kunnen de bissende studenten de vakken nogmaals afleggen, via begeleide 
zelfstudie, in het bisjaar 2022-2023. 
 

319. EA: MSc in de industriële wetenschappen: elektromechanica –  Beslissing Voorzitter CoP 4 

mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/7) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn voor deze masteropleiding, krijgen tot 
en met het academiejaar 2021-2022 de kans hun huidig programma af te werken; wie dan nog niet 
slaagt, stapt in 2022-2023 over naar het nieuwe programma.  

De studenten blijven ingeschreven in hun huidige programmaversie. 

 

320. PP: Voorbereidingsprograma tot MSc in de pedagogische wetenschappen (alle 

afstudeerrichtingen)–  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde 

datum, PP/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De voor deze programma’s vastgelegde modeltrajecten van meer dan 63 studiepunten worden 
nagenoeg niet gevolgd: nagenoeg alle studenten nemen een geïndividualiseerd traject op en het is, 
gegeven de diversiteit van de instroomgroepen, moeilijk om overgangsmaatregelen te definiëren op 
grond van de modeltrajecten.  

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor dit 
voorbereidingsprogramma/schakelprogramma en het getuigschrift niet behalen, stappen in 2021-2022 
over naar het nieuwe programma. De behaalde credits worden alle gevaloriseerd. De 
curriculumcommissie ziet er, bij het vastleggen van de aangepaste curricula, op toe dat alle 
competenties uit het nieuw programma behaald worden; ook voor doelgroepen voor wie het programma 
kleiner wordt van omvang, zal het curriculum dus beoordeeld worden op grond van de nieuwe vereisten. 

 
 

321. PP: Schakelprograma tot MSc in de pedagogische wetenschappen (alle 

afstudeerrichtingen)–  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde 

datum, PP/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De voor deze programma’s vastgelegde modeltrajecten worden nagenoeg niet gevolgd: nagenoeg alle 
studenten nemen een geïndividualiseerd traject op en het is, gegeven de diversiteit van de 
instroomgroepen, moeilijk om overgangsmaatregelen te definiëren op grond van de modeltrajecten.  

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor dit 
voorbereidingsprogramma/schakelprogramma en het getuigschrift niet behalen, stappen in 2021-2022 
over naar 
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het nieuwe programma. De behaalde credits worden alle gevaloriseerd. De curriculumcommissie ziet 
er, bij het vastleggen van de aangepaste curricula, op toe dat alle competenties uit het nieuw programma 
behaald worden; ook voor doelgroepen voor wie het programma kleiner wordt van omvang, zal het 
curriculum dus beoordeeld worden op grond van de nieuwe vereisten. 

. 

322. PP: Schakelprograma tot MSc in het sociaal werk–  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 2021 

(na gunstig advies CoP dezelfde datum, PP/6) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De voor deze programma’s vastgelegde modeltrajecten van meer dan 67 studiepunten worden 
nagenoeg niet gevolgd: nagenoeg alle studenten nemen een geïndividualiseerd traject op en het is, 
gegeven de diversiteit van de instroomgroepen, moeilijk om overgangsmaatregelen te definiëren op 
grond van de modeltrajecten.  

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor dit 
voorbereidingsprogramma/schakelprogramma en het getuigschrift niet behalen, stappen in 2021-2022 
over naar het nieuwe programma. De behaalde credits worden alle gevaloriseerd. De 
curriculumcommissie ziet er, bij het vastleggen van de aangepaste curricula, op toe dat alle 
competenties uit het nieuw programma behaald worden; ook voor doelgroepen voor wie het programma 
kleiner wordt van omvang, zal het curriculum dus beoordeeld worden op grond van de nieuwe vereisten. 

 
 

323. PP: Voorbereidingsprograma tot MSc in het sociaal werk–  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 

2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, PP/7) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De voor deze programma’s vastgelegde modeltrajecten van meer dan 70 studiepunten worden 
nagenoeg niet gevolgd: nagenoeg alle studenten nemen een geïndividualiseerd traject op en het is, 
gegeven de diversiteit van de instroomgroepen, moeilijk om overgangsmaatregelen te definiëren op 
grond van de modeltrajecten.  

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor dit 
voorbereidingsprogramma/schakelprogramma en het getuigschrift niet behalen, stappen in 2021-2022 
over naar het nieuwe programma. De behaalde credits worden alle gevaloriseerd. De 
curriculumcommissie ziet er, bij het vastleggen van de aangepaste curricula, op toe dat alle 
competenties uit het nieuw programma behaald worden; ook voor doelgroepen voor wie het programma 
kleiner wordt van omvang, zal het curriculum dus beoordeeld worden op grond van de nieuwe vereisten. 

 
 

324. PP: MSc in het sociaal werk–  Beslissing Voorzitter CoP 4 mei 2021 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, PP/8) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die in 2021-2022 vanuit het Schakel- of het Voorbereidingsprogramma tot Master in het 
sociaal werk in de opleiding instromen (enige instroom) hebben het vak Sociaal-werktheorieën (dat 
verschuift naar Ba pedagogische wetenschappen, voorbereidings- en schakelprogramma tot Master in 
het sociaal werk, 6 SP) nog niet gekregen. 

De studenten die instromen vanuit de Ba pedagogische wetenschappen, sociale agogiek hebben het 
vak ‘Actuele vraagstukken in het sociaal werk’ (5 SP) wel reeds gekregen. 
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Alle studenten die in het academiejaar 2021-2022 instromen in de opleiding volgen het vak ‘Sociaal-
werktheorieën’ samen met de studenten uit het voorbereidings- en schakelprogramma in de plaats van 
het keuzevak. Omdat de keuzeruimte slechts 5 SP omvat, zal het vak ‘Sociaal-werktheorieën’ aan deze 
studenten bij wijze van partim op 5 SP worden aangeboden: voor hen vervalt deelname en verwerking 
van één gastcollege.  

De studenten die instromen vanuit de Ba pedagogische wetenschappen, sociale agogiek, nemen 
daarenboven het vak ‘Actuele vraagstukken in het sociaal werk’ niet op, indien ze dit al gevolgd hebben. 
Zij nemen in de plaats vak ‘Sociaal-werktheorieën’ en behouden de verplichting tot het opnemen van 
een keuzevak.  

 

325. EA: MSc in de industriële wetenschappen: bouwkunde –  Beslissing Voorzitter CoP 17 juni 

2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/0) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Alle studenten schrijven meteen in in de nieuwe programmaversie 8. 

De curricula van alle GIT-studenten worden nagekeken in overleg met de opleidingscommissie en de 
trajectbegeleider. Daarbij geldt steeds dat alle verworven credits gevaloriseerd worden in het curriculum 
van de student. Studenten die in het academiejaar 2020-2021 niet geslaagd zijn voor Omgevingswerken 
en infrastructuur in de masteropleiding, leggen het vak opnieuw af (het vak blijft aangeboden in de 
bacheloropleiding). In de masteropleiding moeten zij het vak Uitvoeringstechnieken (E711065, 3 SP) 
niet opnemen als plichtvak. De curriculumcommissie kan op basis van de studievoortgang van de 
student een aangepast programma opleggen. Eventuele aanpassingen in het curriculum van GIT-
studenten gebeuren op het niveau van het individuele curriculum van de student, en worden voorgelegd 
aan de opleidingscommissie ter advies, en aan de curriculumcommissie ter goedkeuring. 

 
 

326. DI: Educatieve Master of Science in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting: 

diergeneeskunde–  Beslissing Voorzitter CoP 7 juli 2021 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, 

DI/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2021-2022 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor deze opleiding en 
het diploma niet behalen, stappen m.i.v. het academiejaar 2021-2022 over naar het nieuw 
programma, waarbij de modeltrajectstudenten die van het eerste naar het tweede masterjaar 
gaan, de naar het eerste masterjaar verschoven vakken ‘Orgaanpathologie’ (4 SP) en 
‘Algemene heelkunde’ (4 SP) opnemen in plaats van het naar het tweede masterjaar 
verschoven ‘Veterinaire volksgezondheid IV: Voedselveiligheid en controle’ (5 SP) en het 
(nieuwe) ‘Keuzevak’ (3 SP). 

 
 

327. LW: Schakelprogramma tot Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee 

talen, Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen en Master of Arts in 

de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen (alle talencombinaties)–  

Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die het schakelprogramma volgen in 2021-2022 maar die niet slagen, zullen, bij 
herinschrijving,  
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1) Het vak ‘Vreemdetaalverwerving en -didactiek’ mogen valoriseren als onderdeel van de 
15 SP Domeinspecifieke vorming, indien zij hiervoor reeds een creditbewijs behaalden; 

2) Het vak ‘Nederlands: onderzoeksseminarie’ niet moeten afleggen indien ze reeds het 
creditbewijs behaalden voor ‘Nederlands: inter- en crosscultureel perspectief’. 

 
 

328. LW: Schakelprogramma tot Master of Arts in de geschiedenis–  Beslissing Voorzitter CoP 1 

februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/5) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel 

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 voor het schakelprogramma zijn ingeschreven 
en het nog niet konden afwerken, kunnen hun curriculum vervolledigen volgens de richtlijnen 
van het nieuwe programma. Reeds verworven credits blijven uiteraard behouden. 

329. LW: Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de geschiedenis–  Beslissing Voorzitter 

CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/6) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel 

Studenten die in het academiejaar 2021-2022 voor het schakelprogramma zijn ingeschreven 
en het nog niet konden afwerken, kunnen hun curriculum vervolledigen volgens de richtlijnen 
van het nieuwe programma. Reeds verworven credits blijven uiteraard behouden. 

 
 

330. LW: Bachelor of Arts in de archeologie –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/9) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, treedt in één keer 
in werking m.i.v. het academiejaar 2022-2023.  

De modeltrajectstudenten die overgaan van Ba2 naar Ba3, werken de minor voor 30 studiepunten dus 
niet af, maar volgen de nieuwe bachelorproef van 10 studiepunten en het nieuwe plichtvak ‘Inleiding tot 
de geomatica in de archeologie’ (Ba3), plus een bijkomend keuzevak. 

 

 

331. LW: Master of Arts in de Oosterse talen en culturen –  Beslissing Voorzitter CoP 31 maart 

2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, LW/0) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten worden reeds aangemaand om in 21-22 vakken te kiezen in de geest van het 
nieuwe programma (18 SP keuze, ‘Cultuur in perspectief: Zuid en Oost-Azïe A005127 in 
Ma1). De modeltrajectstudenten die in 2022-2023 naar het tweede masterjaar overstappen, 
volgen dan verder het nieuw programma, met uitzondering van de masterproef, die door hen 
nog met de oude studieomvang (24 SP) zal worden opgenomen. 

 

 

332. WE: Bachelor of Science in de biologie –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, WE/1) 
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Dit programma treedt volledig gefaseerd in werking: Ba1 in 2022-23 (geen wijzigingen t.o.v. huidig 
programma), Ba2 in 2023-24, Ba3 in 2024-25.  

De modeltrajectjaren van het oud programma worden dus ook geleidelijk afgebouwd, te beginnen met 
Ba1 in 2022-2023 en eindigend met Ba3 in 2024-2025.  

Studenten in het oud programma die in 2023-2024 het diploma nog niet hebben behaald, kunnen het 
programma nog een tijd afwerken, en blijven daarvoor ingeschreven tot en met het academiejaar 2026-
2027.  De OC engageert zich ertoe, samen met de betrokken lesgevers, om helder te communiceren 
over de huidige en nieuwe/hervormde vakken die enkele jaren parallel naast elkaar zullen bestaan. 

Voor studenten die na 2026-27 nog niet geslaagd zouden zijn voor de bacheloropleiding, zal de FSA 
manueel aanpassingen doen in het curriculum conform de beslissingen van de curriculumcommissie.  

Het voorbereidingsprogramma wordt aangepast wanneer de betrokken vakken worden uitgerold.  

De masterhervorming zal in 2025-26 uitgerold worden, aansluitend op de uitrol van het derde 
bachelorjaar. Het ingedaalde vak Computational Biosciences wordt dan uit de masterplichtvakken 
geschrapt. 

 

333. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: 

elektromechanica (Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/9) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 65 naar 75 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 63 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 

 

334. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, EA/10) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 64 naar 76 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 61 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 
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335. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: 

elektrotechniek (Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/11) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 65 naar 75 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 64 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 

 

336. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: industrieel 

ontwerpen (Campus Kortrijk –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, EA/12) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 64 naar 74 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 59 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 

 

 

337. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: machine- 

en productieautomatisering (Campus Kortrijk) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/13) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 60 naar 75 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 60 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 



Gecoördineerde versie d.d. 26 september  2022 

 

 p.52 

 

over naar het nieuwe programma. 

 

338. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, EA/14) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 64 naar 76 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 60 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 

 

339. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, EA/15) 

 
De omvang van dit schakelprogramma wordt uitgebreid van 61 naar 76 studiepunten. Tevens wordt een 
verkort schakelprogramma van 61 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen aan de volgende 
twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 

(twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht 

over naar het nieuwe programma. 

 

340. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-

ICT (Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies 

CoP dezelfde datum, EA/16) 

 
Naast het schakelprogramma van 90 studiepunten (dat inhoudelijke wijzigingen ondergaat), wordt 
voortaan ook een verkort schakelprogramma van 60 studiepunten voorzien (alle afstudeerrichtingen) 
voor studenten die voldoen aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun 
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huidig programma af. Ze krijgen daartoe de tijd tot en met het academiejaar 2023-2024 (twee bisjaren: 

in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij verplicht over naar het 

nieuwe programma. 

 

341. EA: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, EA/17) 

 
Naast het schakelprogramma van 90 studiepunten (dat inhoudelijke wijzigingen ondergaat), wordt 
voortaan ook een verkort schakelprogramma van 60 studiepunten voorzien voor studenten die voldoen 
aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af. Als overgangsmaatregel wordt voorzien dat in de curricula van alle 

huidige schakelstudenten het (uitdovende) opleidingsonderdeel Computernetwerken II: netwerkbeheer 

(E761031, 6 SP) vanaf 2022–2023 wordt vervangen door Netwerkbeheer (E761070, 3 SP).  

Deze studenten krijgen de tijd om het oud programma af te werken tot en met het academiejaar 2023-

2024 (twee bisjaren: in 2022–2023 en 2023–2024). Na het academiejaar 2023–2024 stappen zij 

verplicht over naar het nieuwe programma. 

 

 

342. EA: Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de ingenieurswetenschappen: 

biomedische ingenieurstechnieken en tot Master of Science in Biomedical Engineering. –  

Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/18) 

 
Alle studenten stappen over naar het nieuw programma. 

De curricula van alle GIT-studenten worden nagekeken in overleg met de opleidingscommissie en de 
trajectbegeleider. Daarbij geldt steeds dat alle verworven credits gevaloriseerd worden in het curriculum 
van de student.  

De curriculumcommissie kan op basis van de studievoortgang van de student een aangepast 
programma opleggen. Eventuele aanpassingen in het curriculum van GIT-studenten gebeuren op het 
niveau van het individuele curriculum van de student, en worden voorgelegd aan de 
opleidingscommissie ter advies, en aan de curriculumcommissie ter goedkeuring. 

 

 

343. EB: Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek management –  Beslissing 

Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EB/1) 

 
Dit programma treedt volledig gefaseerd in werking: Ba1 in 2022-23, Ba2 in 2023-24, Ba3 in 2024-25.  

De modeltrajectjaren van het oud programma worden dus ook geleidelijk afgebouwd, te beginnen met 
Ba1 in 2022-2023 en eindigend met Ba3 in 2024-2025.  

Studenten in het oud programma die in 2023-2024 het diploma nog niet hebben behaald, kunnen het 
programma nog afwerken tot en met het academiejaar 2024-2025. 
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344. BW: Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, BW/7) 

 
Het pakket algemene opleidingsonderdelen dat door alle instroomgroepen moet worden opgenomen, 
neemt met 3 studiepunten toe (van 69 naar 72 studiepunten). Daarnaast geldt evenwel een verkorting 
met 16 studiepunten op dit pakket voor studenten die voldoen aan de volgende twee cumulatieve 
voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af in het academiejaar 2022-2023. Vanaf het academiejaar 2023–2024 

stappen zij verplicht over naar het nieuwe programma. 

 

 

345. BW: Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: land- en 

tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, BW/8) 

 
Het pakket algemene opleidingsonderdelen dat door alle instroomgroepen moet worden opgenomen, 
neemt met 5 studiepunten toe: het gaat van 65 naar 70 studiepunten in de afstudeerrichting 
‘plantaardige en dierlijke productie’ en van 62 naar 67 studiepunten in de afstudeerrichting 
‘tuinbouwkunde’. Daarnaast geldt evenwel een verkorting met 15 studiepunten in de afstudeerrichting 
‘plantaardige en dierlijke productie’ en met 14 studiepunten in de afstudeerrichting ‘tuinbouwkunde’ op 
dit pakket voor studenten die voldoen aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af in het academiejaar 2022-2023. Vanaf het academiejaar 2023–2024 

stappen zij verplicht over naar het nieuwe programma. 

 

346. BW: Schakelprogramma tot Master of Science in de bioindustriële wetenschappen: 

circulaire bioprocestechnologie (Campus Kortrijk) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 

(na gunstig advies CoP dezelfde datum, BW/10) 

 
Het vooropleidingsspecifiek pakket voor de bachelors in de chemie, afstudeerrichting: milieutechnologie 
neemt toe met 14 studiepunten. Daarnaast geldt evenwel dat deze vakken (ten belope van 14 
studiepunten) niet moeten worden opgenomen door studenten die voldoen aan de volgende twee 
cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun 
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huidig programma af in het academiejaar 2022-2023. Vanaf het academiejaar 2023–2024 stappen zij 

verplicht over naar het nieuwe programma.  

 

347. BW: Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie 

(Campus Schoonmeersen) –  Beslissing Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP 

dezelfde datum, BW/8) 

 
Voor alle instroomgroepen worden er twee nieuwe vakken toegevoegd voor in totaal 7 studiepunten. 
De instroomgroep met biomedische vooropleiding, hoeft twee opleidingsonderdelen, ten belope van in 
totaal 8 studiepunten, niet langer af te leggen. En alle instroomgroepen worden van een gedeelte van 
het programma vrijgesteld indien zij voldoen aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: 

- In de professionele bacheloropleiding moet de student een gemiddeld percentage van 
minstens 70% behaald hebben voor het volledige traject; 

- De student moet slagen voor een bekwaamheidsonderzoek, i.e. testen over de basisvakken 
van de domeinspecifieke ingenieursvorming. 

 

Alle studenten die voor dit schakelprogramma zijn ingeschreven in het academiejaar 2021–2022, 

werken hun huidig programma af in het academiejaar 2022-2023. Vanaf het academiejaar 2023–2024 

stappen zij verplicht over naar het nieuwe programma. 

 

 

348. PS: Preparatory Course Master of Science in Conflict and Development Studies –  Besluit 

Voorzitter CoP 1 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, PS/3) 

 
De taal van dit voorbereidingsprogramma (dat leidt tot een Engelstalige masteropleiding) wijzigt naar 
het Engels m.i.v. het academiejaar 2022-2033. 

Alle studenten die in het academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor het Nederlandstalig 
voorbereidingsprogramma en het getuigschrift niet behalen, stappen m.i.v. 2022-2023 over naar het 
Engelstalig voorbereidingsprogramma. Alle opleidingsonderdelen van het Nederlandstalig 
voorbereidingsprogramma werden reeds in het Engels gedoceerd, zodat dit dus de facto geen probleem 
stelt 

 

 

349. GE: Master of Medicine in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting: 

röntgendiagnose –  Beslissing Voorzitter CoP 15 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde 

datum, GE/2) 

 
Het opleidingsonderdeel ‘Voorbereiding op de masterproef’ verschuift van het tweede naar het vijfde 
modeltrajectjaar. Aangezien de studenten uit het tweede modeltrajectjaar er reeds  in het academiejaar 
2021-2022 van op de hoogte zijn gebracht dat deze verschuiving zou plaatsvinden, zullen zij het vak 
opnemen in het vijfde jaar; zij volgen dus vanaf 2022-2023 het nieuw programma. 

 

350. GE: Schakelprogramma tot Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap 

(interuniversitair: KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt) –  Beslissing Voorzitter CoP 15 

februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/3) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd en waardoor de 
omvang van het programma verkleint van 60 naar 54 studiepunten, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 
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Studenten die in het academiejaar 2021-2022 voor het schakelprogramma zijn ingeschreven 
en die niet slagen, stappen m.i.v. het academiejaar 2022-2023 over naar het nieuw 
programma van 54 studiepunten. Alle reeds behaalde opleidingsonderdelen worden 
gevaloriseerd. 

 

351. EB: Bachelor of Science in de handelswetenschappen –  Beslissing Voorzitter CoP 15 

februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EB/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Studenten die zijn ingeschreven in programmaversie 10 en in AJ 2021-2022 hun diploma nog 
niet behaald hebben, stappen in AJ 2022-2023 over naar de nieuwe programmaversie.  

Indien niet geslaagd voor inleiding psychologie 3SP (F710270) OF inleiding sociologie 3SP ( 
F710271) hernemen studenten het oude vak (zowel inleiding sociologie als inleiding 
psychologie bestaan nog in het uitdovend programma bachelor Bestuurskunde en publiek 
management). Indien niet geslaagd voor beide opleidingsonderdelen nemen studenten het 
nieuwe vak Mens en samenleving 6SP (F710414) op. 

Studenten die niet geslaagd zijn voor Financiële markten, producten en instellingen 5SP 
(F710237) nemen zowel financiële instellingen (F710415) 3SP op als financiële rekenkunde 
(F710039) 3SP. 

Studenten die niet geslaagd zijn voor Logistiek en supply chain management (F710239) 4SP 
nemen het nieuwe vak op aan 3SP (F710416).  

 

352. FW: Master of Science in de farmaceutische zorg –  Beslissing Voorzitter CoP 15 februari 

2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, FW/1 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2022-2023 overstappen van het eerste naar 
het tweede masterjaar, gaan over naar het nieuw programma. Dit is wenselijk omdat op dat 
moment ook een hervorming van het onderdeel Geïntegreerde Farmaceutische kennis (GFK) 
van het opleidingsonderdeel Stage met GFK gepland staat, naar aanleiding van enerzijds het 
onderwijsinnovatieproject Activerend onderwijs voor apothekers in opleiding: reflectie en 
intervisie als tool voor de vorming van reflectieve zorgprofessionals, en anderzijds de deelname 
van onze opleiding in het LISa-TEAMS-project van de Faculteit geneeskunde en 
gezondheidswetenschappen. Dit biedt de opportuniteit om de invulling van de GFK-oefeningen 
en deze programmawijziging goed op elkaar af te stemmen. 

 

353. FW: Master of Science in de industriële farmacie (interuniversitair: KU Leuven, UAntwerpen, 

UGent, VUB) –  Beslissing Voorzitter CoP 15 februari 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde 

datum, FW/1 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

De modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2021-2022 voor de opleiding zijn 
ingeschreven en het diploma niet behalen, krijgen in  2022-2023 nog één academiejaar de kans 
het diploma te behalen via het oud programma.  
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354. PP: Bachelor of Science in psychologie –  Beslissing Voorzitter CoP 15 maart 2022 (na 

gunstig advies CoP dezelfde datum, PP/1) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Het nieuw programma wordt in één keer ingevoerd in het academiejaar 2022-2023, met dien 
verstande dat de studenten die overgaan van Ba2 naar Ba3 het vak 'Neuropsychologie' uit Ba2 
opnemen (voor 4 i.p.v. 5 studiepunten) in plaats van het vak 'Psychometrie' uit Ba3. 

De studenten die in het modeltrajectjaar van BA3 Neuropsychologie opnemen, sluiten in 
academiejaar 2022-23 aan bij de studenten van BA2, rekening houdend met een verschil in 
examenleerstof of opdracht omwille van het verschil in studiepunten (5 SP in BA2 , 4 SP in 
BA3), wat ook in de afzonderlijke studiefiches zal verduidelijkt worden.  

De curriculumcommissie zal de curricula behandelen van de GIT-studenten die volgend 
academiejaar Psychometrie opnieuw moeten opnemen. Het vak Psychometrie wordt alleszins 
aangeboden. 

 

355. GE: Master of Science in Biomedical Sciences –  Beslissing Voorzitter CoP 31 maart 2022 

(na gunstig advies CoP dezelfde datum, GE/0) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: 

Het nieuwe masterprogramma wordt als geheel ingevoerd met ingang van het academiejaar 2022-

2023, met dien verstande dat de modeltrajectstudenten die in het academiejaar 2022-2023 

overstappen van het eerste naar het tweede masterjaar 21 studiepunten keuzevakken opnemen in 

Ma2 in plaats van 19 tot 23 studiepunten. In totaal nemen deze studenten binnen de masteropleiding 

26 studiepunten keuzevakken op (in plaats van 31 studiepunten), waarvan ze er reeds 5 hebben 

opgenomen in Ma1. Zij kunnen nu gebruik maken van de ruime geëxpliciteerde 

keuzemogelijkheden; het nieuwe keuzevak ‘Laboratory Animal Science’ (D013530, 6 SP) kunnen 

zij niet opnemen, omdat ze in Ma1 het vak ‘Laboratory Animal Science’ (D002122, 5 SP) reeds 

opnamen als plichtvak. 

 

356. EA: Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Engineering Physics –  Beslissing 

Voorzitter CoP 31 maart 2022 (na gunstig advies CoP dezelfde datum, EA/2) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregel: studenten die in het academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor dit 
voorbereidingsprogramma en het getuigschrift niet behalen, schrijven zich in het academiejaar 2022-
2023 opnieuw voor het oude voorbereidingsprogramma in. Indien zij dan het getuigschrift niet behalen, 
zullen ze naar het nieuwe programma moesten overstappen in 2023-2024. 

 

357. EB: Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek 

management–  Beslissing Directeur Onderwijsaangelegenheden 1 februari 2022 (kleine 

programmawijziging) 

 
Door de programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, neemt de 
omvang van het schakelprogramma af van 64 naar 63 studiepunten. 

Voor deze programmawijziging geldt de volgende overgangsmaatregel: studenten die in het 
academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor dit schakelprogramma en het getuigschrift niet 
behalen, stappen in het academiejaar 2022-2023 over naar het nieuwe schakelprogramma. 
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358. EB: Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek 

management–  Beslissing Directeur Onderwijsaangelegenheden 1 februari 2022 (kleine 

programmawijziging) 

 
Door de programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, neemt de 
omvang van het voorbereidingsprogramma af van 39 naar 38 studiepunten. 

Voor deze programmawijziging geldt de volgende overgangsmaatregel: studenten die in het 
academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor dit voorbereidingsprogramma en het getuigschrift niet 
behalen, stappen in het academiejaar 2022-2023 over naar het nieuwe voorbereidingsprogramma. 

 

 

359. EB: Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de handelswetenschappen–  

Beslissing Directeur Onderwijsaangelegenheden 15 februari 2022 (kleine programmawijziging) 

 
Door de programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, neemt de 
omvang van het voorbereidingsprogramma toe van 96 naar 97 studiepunten. 

Voor deze programmawijziging geldt de volgende overgangsmaatregel: studenten die in het 
academiejaar 2021-2022 zijn ingeschreven voor dit voorbereidingsprogramma en het getuigschrift niet 
behalen, stappen in het academiejaar 2022-2023 over naar het nieuwe voorbereidingsprogramma. 

 

 

360. EA: Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: 

informatica–  Beslissing Directeur Onderwijsaangelegenheden 1 februari 2022 (kleine 

programmawijziging) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 

Programmaversie 7 van het voorbereidingsprogramma EZ7INF is nog éénmalig herinschrijfbaar in het 
academiejaar 2022-2023, ten behoeve van GIT-studenten.  

De curricula van alle GIT-studenten worden nagekeken in overleg met de opleidingscommissie en de 
trajectbegeleider. Daarbij geldt steeds dat alle verworven credits gevaloriseerd worden in het curriculum 
van de student.  

De curriculumcommissie kan op basis van de studievoortgang van de student een aangepast 
programma opleggen. Eventuele aanpassingen in het curriculum van GIT-studenten gebeuren op het 
niveau van het individuele curriculum van de student, en worden voorgelegd aan de 
opleidingscommissie ter advies, en aan de curriculumcommissie ter goedkeuring. 

 

361. LW: Master of Arts in de Oost-Europese Talen en culturen / Master of Arts in de talen, AR 

Oost-Europese talen en culturen–  (CoP 24/05/2022, bijkomende goedkeuring organisatie door 

Voorzitter CoP bij bevoegdheidsdelegatie op ….) 

 
De programmawijziging die m.i.v. het academiejaar 2022-2023 wordt doorgevoerd, vergt de volgende 
overgangsmaatregelen: 

Studenten die in het huidige academiejaar 2021-2022 hun masterdiploma niet behalen, schrijven in 
het nieuwe masterprogramma 2022-2023 in. Studenten kunnen niet meer herinschrijven in de oude 
programmaversie. 
Bij studenten die in het huidige academiejaar 2021-2022 in de master credits behalen, worden de 
credits overgedragen naar het mastercurriculum 2022-2023. Deze studenten volgen zo veel mogelijk 
het nieuwe programma en contacteren de trajectbegeleider om hun curriculum samen te stellen. 
 


