PUNTENLIJST BINNEN NA SEMESTER 2
WAT NU?

Ben je voor alle vakken geslaagd?

Ja

Wow, you did it!

Bijzonder statuut

Nee

Heb je tweede zit?
Vergeet je faciliteiten niet te koppelen
(deadline: zondag 11 juli)

Ja

Ben je gedelibereerd?
Meer info over de deliberatieregels in de kennisclips.
Nee

Ik twijfel

Ja

Zeg, is deze opleiding wel je ding?
Nee

Nee

Heb je een plan B?

Verken wat mogelijke andere opties zijn voor
jou. Geraak je er niet aan uit of wil je er graag
eens over babbelen?
Kom langs bij afdeling Studieadvies

Ja

Je hebt het zitten: tweede zit...
Ja

Bekijk de infosessie van het monitoraat.
Neem deel aan de feedbackmomenten!
(zie info op UFORA)

Ga je nog vakken meedoen in tweede zit?
Nee

Weet je aan welke vakken je zal deelnemen?
Ja, ik ben geïnformeerd

Weet je waarom deelnemen aan sommige vakken
toch nog nuttig kan zijn?
Nee
Nee
Ja

Neem deel aan een van de volgende
vraag-en-antwoordsessies (Teams) om
je vragen te bespreken:

Ik twijfel

Het kan zinvol zijn een aantal vakken op te
nemen in tweede zit in functie van:
- Vakken in je nieuwe opleiding waar je een
vrijstelling voor kan krijgen
- Het bijsturen van je studiemethode
- De stand van je leerkrediet

- Donderdag 1 juli, 15u00 - 16u00
- Maandag 5 juli, 19u30 - 20u30
- Dinsdag 6 juli, 15u00 - 16u00
- Donderdag 8 juli, 11u00-12u00
Weet je wat er is misgelopen bij de vakken
die je niet gehaald hebt?

Ja

Ja

Overtuigd om deel te nemen?

Nee

Maak een afspraak (via de agenda) voor algemene
studiebegeleiding of volg een van de trainingen.
Hulp nodig bij je planning? Gebruik de blokplanner.

Nee

Nood aan vakinhoudelijke begeleiding (chemie, fysica
en biochemie BA1)? Maak een afspraak (via de agenda).

We wensen je veel succes!
Go for it!

