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MENSWETENSCHAPPEN

Menswetenschappen bestaat uit twee delen, filosofie en sociologie. De boeken sluiten
perfect aan bij wat er in de les verteld wordt. Dit vak is zeker niet te onderschatten, het
valt meestal als laatste vak waardoor je het studeren vaak al beu bent. Dus bereid het
goed voor. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen waarvoor inzicht in de leerstof een
must is! Zorg goed dat je de verschillende filosofen en hun theorieën uit elkaar kunt
houden. Op het examen worden de vragen voor sociologie en filosofie ook door elkaar
gesteld, dus probeer ook zeker de begrippen goed uit elkaar te houden en een goed
overzicht te bewaren.
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ACCOUNTING A

Bij accounting A is het vooral belangrijk dat je de leerstof echt begrijpt en dat kan alleen
maar door heel veel oefeningen te maken MET het rekeningenstelsel bij de hand! Het is
heel belangrijk dat je hiermee goed kan werken. Het boek sluit goed aan bij de lessen. Als
je iets niet begrijpt uit de les, is het boek zeer handig om naar terug te grijpen, aangezien
hierin alles heel duidelijk en gedetailleerd uitgelegd staat met voorbeeldjes. Het grootste
deel van het examen bestaat uit oefeningen, dus veel oefeningen maken is de boodschap.
De oefeningen bestaan uit twee grote oefeningen op journaalposten, één op T-rekeningen
en dan een grote balans. De monitoraatsessies zijn ook heel nuttig om naartoe te gaan.
Leer zeker geen boekingen uit het hoofd, dit zorgt enkel voor verwarring!

TIP VAN PROFESSOR EVERAERT:
“Los de korte vraagjes op in DUGA (duga.ugent.be), want er komt altijd 1 vraag van het meerkeuze examen uit deze set aan basisvragen.”

PAGINA 4

WISKUNDE A

Bij wiskunde A zijn de lessen heel belangrijk. In de les worden soms extra uitwerkingen
en redeneringen gegeven die niet in de cursus staan maar wel belangrijk zijn voor het
examen. Bij de oefeningenlessen is het belangrijk dat je de oefeningen vooraf bekijkt en
maakt, zodat je dan tijdens de les deze oefeningen kan corrigeren en gerichte vragen kunt
stellen. Zo haal je het meest uit de oefeningenlessen. Ook voor het examen is het
belangrijk dat je de oefeningen goed beheerst want dit kunnen echte puntenpakkers zijn.
Het theoriegedeelte telt mee voor 60% en het oefeningengedeelte voor 40%. Er is steeds
een oefening over een economische toepassing. Het is niet de bedoeling dat je de theorie
van buiten leert, je moet het echt begrijpen. De prof zal nooit letterlijk een bewijs vragen,
maar een deel van een bewijs zal gegeven worden en dan moet je een overgang of een
bepaalde stap uitleggen. Meetkundige interpretaties en voorwaarden zijn hierbij heel
belangrijk.

TIP VAN PROFESSOR VAN DER JEUGT:
“Leer het stuk over elasticiteitsfuncties goed, vooral de meetkundige
interpretaties. Maak je vertrouwd met elasticiteitsfuncties te bekijken vanuit de verticale p-as.”
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STATISTIEK A

De cursus en de slides zijn relatief gelijk, hierdoor is het belangrijk dat je altijd naar de les
gaat. De prof geeft vaak extra informatie, redeneringen bij bewijzen. Deze zijn belangrijk
voor het examen aangezien inzicht heel belangrijk is voor dit vak. Het is ook zeker
belangrijk dat je inzicht hebt tussen verschillende formules (zoals deze van hoofdstuk
3). De samenvattende tabellen van monitoraat zijn een must, deze zorgen voor een goed
overzicht. De oefeningen op het examen zijn in dezelfde aard als degene die je ziet in de
oefeningenlessen, zorg dus zeker dat je deze goed kunt. Het voorbeeldexamen is zeer
representatief. Het examen bestaat uit een theoriegedeelte op 50% (enkele
meerkeuzevragen en open vragen waarin zeker een bewijs zit) en een oefengedeelte op
50%.

TIP VAN PROFESSOR VYNCKE:
“Een drieledige tip voor een succesvol examen Statistiek:
- Probeer alle theoretische uitwerkingen te doorgronden.
- Maak de oefeningen zonder vooraf naar de oplossingen te kijken.
- Kom met een fris hoofd naar het examen, er wordt wel wat
denkwerk verwacht.”
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PRODUCTIETECHNOLOGIE

De lessen van productietechnologie zijn zéér belangrijk. Hij Geeft veel extra (te kennen)
informatie die vaak niet in de cursus staat. In de les benadrukt de prof ook wat belangrijk
is. Vaak geeft hij tips over potentiële examenvragen. Voor het examen is het belangrijk dat
je de processen, mechanismen, … goed kent. Hij verwacht hiervan replica’s op het
examen. Het is noodzakelijk dat je een overzicht van de cursus hebt zodat je verbanden
kunt leggen. Het examen bestaat uit enkele openvragen met meerdere kleine bijvragen.
Via Studelen en de Homo Economicus kan je talloze voorbeeldvragen vinden, deze komen
soms exact zo terug. Begin zeker op tijd aan dit vak, want er is heel veel leerstof.
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ECONOMIE A

Het belangrijkste voor economie A zijn de grafieken en de begrippen. Zorg ervoor dat je de
grafieken goed begrijpt, zelf kunt uitleggen én tekenen. Op het examen is zeker een open
vraag waarvoor je redeneringen moet maken en een bijpassende grafiek moet kunnen
neerpennen. Leg hier dus genoeg aandacht op tijdens het studeren. Vaak moet je hierbij
het mechanisme verklaren van wat er gebeurt bij een wijziging in de grafiek. Voor de
begrippen moet je vooral het principe erachter begrijpen. Ook de oefeningen mag je zeker
niet vergeten! Het is belangrijk dat je deze uit de oefeningenles allemaal kunt oplossen,
dat je de methode begrijpt én kan gebruiken. De oefeningen op het examen zijn
vergelijkbaar met degene die je hebt gemaakt in de oefeningenlessen, dit zijn dus
puntenpakkers! Economie moet je vooral begrijpen en kunnen toepassen. De
meerkeuzevragen komen dus neer op het toepassen van de geziene theorie. De theorie uit
de lessen sluit mooi aan bij het boek en het is een sterke aanrader om dit ook te lezen.
Sinds dit jaar is er een nieuwe prof voor dit vak maar de leerstof blijft hetzelfde. De tips
omtrent het examen komen van studenten die een andere prof hadden.
Wij kunnen het examen van professor Baert niet voorspellen, maar wij verwachten wel dat
ook de examenstructuur in grote lijnen gelijk zal blijven. Je kan dit altijd eens navragen bij
de prof.
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RECHT

Dit vak kreeg dit jaar een volledig nieuwe cursus, inclusief codex. Hierdoor kunnen we jullie
jammer genoeg geen uitleg geven. Desalniettemin kunnen we jullie wel aanraden om
ervoor te zorgen dat je goed kunt werken met de codex. Hier is het handig om alle artikels
die in de les werden besproken, gezien of op de slides staan te gaan lezen, begrijpen én
onderlijnen. Op het examen is dit een groot hulpmiddel.
TIP VAN PROFESSOR BRULOT:
“Uw wetboek is uw beste vriend! Recht is helemaal niet het uit hoofd
leren van een eindeloze reeks regeltjes. In het vak “Inleiding tot het
recht” maakt u kennis met het rechtssysteem en leert u waar u de
regels kunt terugvinden om ze vervolgens toe te passen. Goed leren
werken met uw wetboek helpt u niet alleen de materie beter te
begrijpen, maar is ook een belangrijk hulpmiddel tijdens het examen.
Studeer dus steeds met uw wetboek bij de hand.”
“De cursus studeren betekent ook en in de eerste plaats de leerstof
begrijpen. U kunt niet om een geheugencomponent heen, maar deze
rendeert pas echt als u weet waar u mee bezig bent. Daarnaast is het
belangrijk dat u de juridische concepten uit het opleidingsonderdeel
goed beheerst en van elkaar kunt onderscheiden.”
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HANDELSWETENSCHAPPEN
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PSYCHOLOGIE

Psychologie is een vak dat je moet kunnen uitleggen. Het heeft hier geen zin om bepaalde
zaken uit het hoofd te leren zonder ze eerst te begrijpen. Hiervoor is het boek zeer handig.
Professor Jonckheere heeft een eigen syllabus gemaakt en die is zeer belangrijk. Dit is
een goede samenvatting van het boek. Het boek zelf is eerder ter illustratie . Probeer hier
zeker naar te grijpen bij zaken die je nog niet goed snapt. De inhoudstafel is de ‘key to
success’ bij dit vak. Probeer deze dan ook zeker bij elk hoofdstuk actief te gebruiken.
Voorbeeldexamens kunnen zeer goed helpen bij het begrijpen van de vraagstelling en te
weten op welke manier je de stof best studeert. Het examen bestaat uit meerkeuze dus
aan de hand van deze info kan je jouw studiemethode aanpassen. Let op: de examens van
psychologie werden sinds vorig jaar grondig aangepast, dus gebruik de voorbeeldexamens
als een leidreaad, maar leer ze niet vanbuiten.
Het meerkeuze examen heeft 3 keuzemogelijkheden. Dit impliceert dat je 70% moet halen
om een 10/20 te behalen.
TIP VAN PROFESSOR JONCKHEERE:
“Kom zeker nog naar de laatste lessen van dit semester. Ik geef hier
veel tips in verband met het examenvragen en de syllabus. Als je de
cursus download van ufora kan je bepaalde begrippen opzoeken en
kan je gemakkelijker verbanden leggen.”
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BOEKHOUDEN

Bij boekhouden is het belangrijk dat je eerst en vooral de basis begrijpt en niet gewoon
kan reproduceren. Het is een opbouwend vak en het is best om per hoofdstuk de
basisboekingen te snappen en vanbuiten te kennen en hierop verder bouwend alle
bijkomende boekingen te begrijpen! Qua leermateriaal omvatten de powerpoints die
tijdens de les gebruikt worden met de bijbehorende notities de noodzakelijke basiskennis,
maar deze zijn niet genoeg. Leer zeker ook de theorie die in het boek staat, want zonder
deze theorie te kennen kan je de oefeningen niet maken. Het boek is ook zeer handig
omdat hierin enorm veel voorbeeldoefeningen staan die je kan gebruiken als extra
oefening, gepaard met de online oefening die zeker aan te raden zijn. Hoofdstuk 1 tot
hoofdstuk 5 is vooral theorie, ookal wordt er op het examen niet veel theorie gevraagd
is het belangrijk om deze te kennen om te kunnen toepassen. Vanaf hoofdstuk 6 komen
de echte boekingen die natuurlijk zeer belangrijk zijn. Mispak je niet aan het feit dat het
examen bestaat uit meerkeuzevragen, bijna alle vragen zijn oefeningen. Hier zullen vaak
deeltjes van boekingen gegeven worden dus jij moet in staat zijn om de volledige boeking
te maken om de oplossing te vinden
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TIP VAN PROFESSOR DE WIELEMAKER:
“Het instuderen lukt pas écht als men begrijpt wat je studeert. Voor
de studenten die minder de ‘voeling’ hebben met de schema’s, kan
het zijn dat de journaalposten gemakkelijker in te studeren zijn. Maar
ook hier gaat staat het begrijpen voorop.”
“Op het examen is het belangrijk een goede balans te vinden tussen
rustig, maar grondig de vragen te lezen en te verwerken en goed
doorwerken. De examentijd bedraagt 2 uur voor +/- 30 vragen. Do the
math! Het noteren van de stappen in je redeneringen per vraag, kan
je bij het hernemen of overlezen, kostbare tijd besparen.”
“Durf tijdens de online lessen vragen te stellen! Je bent heus niet de
enige die zich bepaalde dingen afvraagt, maar mogelijk wel enige die
ze durft stellen. Je mede studenten zullen je dankbaar zijn!”
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ECONOMIE A

Het handboek is heel uitgebreid en bevat heel veel tekst, daarom studeer je best met de
slides erbij. Ze zijn opbouwend, geven goed aan wat belangrijk is en in de powerpoints
staan ook oefeningen die de theorie verduidelijken. Ook om de grafieken te kunnen
tekenen zijn de slides een goed hulpmiddel, zo zie je elke curve apart bewegen. Onthoud
dat de slides een hulpmiddel zijn en dat het boek nog steeds de volledige leerstof omvat.
Maak zeker eens alle voorbeeldexamens en extra oefeningen. Dit is een zeer goede
voorbereiding naar het examen toe en geeft meer duidelijkheid over hoe de leerstof
gevraagd wordt op het examen. De oefeningen zijn een goede manier om de theorie toe te
passen. Maak ze daarom ook allemaal. Vooral bij de hoofdstukken elasticiteit en de laatste
hoofdstukken omtrent de verschillende marktvormen, zijn de oefeningen een goede
ondersteuning bij het verwerken en begrijpen van de leerstof. In deze hoofdstukken is het
uiterst belangrijk dat je de grafieken kan tekenen, begrijpen, uitleggen. Het kan handig
zijn om op een groot A3 blad alle grafieken naast elkaar te tekenen, zo heb je een goed
overzicht en kan je gemakkelijk verbanden leggen
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TIP VAN PROFESSOR GOEMINNE:
De algemene concepten en basistheorie lijkt redelijk intuïtief en lijkt
vrij makkelijk te studeren. Let wel op de examenvraagmethodiek. Via
meerkeuzevraagstelling krijg je vaak stellingen voorgeschoteld waar
het om de nuances of details gaat en dat gaat verder dan het
intuïtieve. Wees dus kritisch bij het studeren en zorg dat je alle
elementen van de theoretische concepten snapt. Op het examen zijn
de grafische afleidingen niet onbelangrijk. Bestudeer de
grafieken dus goed, in het bijzonder die van de marktvormen.
De laatste hoofdstukken zijn de belangrijkste en wat complexer. Daar
komt het gedrag van consumenten en producenten samen, terwijl
dat in eerdere hoofdstukken afzonderlijk werd bestudeerd. Een
opbouwende vraag gaat nagenoeg altijd over marktvormen. Tenslotte
bestaat het examen voor een niet onbelangrijk deel uit oefeningen.
Die kan je voorbereiden op basis van de online (curios) oefeningen.
Zie dat niet als een aanhangsel, maar als een relevant deel van het
opleidingsonderdeel. Maak in de voorbereiding gebruik van alle
mogelijke hulpmiddelen die geboden worden : voorbeeldexamen,
voorbeeldvragen, online vragensessies, monitoraatbegeleiding,…
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MANAGEMENT

Op het eerste zicht lijkt Inleiding Bedrijfskunde en Management een zeer luchtig vak, maar
mispak je niet aan de hoeveelheid leerstof. Mispak je zeker ook niet aan de modellen, die
moeten allemaal gekend zijn. Enkele namen komen meerdere keren voor bij verschillende
hoofdstukken. Het kan dus handig zijn als je een lijst zou bijhouden met de namen die
vaker terugkomen. Zo kan je de hoofdstukken gemakkelijker linken aan elkaar. Het is ook
belangrijk om de leerstof bij de bijhorende persoon kan plaatsen. Bv. schema’s,
basisprincipes, concepten… In je boek vind je veel blauwe kaders, die zijn zeer belangrijk omdat ze het hoofdstuk samenvatten. Wat een zeer goede en effectieve manier is
om alle modellen, schema’s ... uit het hoofd te leren zijn de testjes via MyLab. De theorie
dient vooral ter illustratie van de modellen dus je hoeft niet elk detail vanbuiten te leren.
Samenvattingen die je vindt op studelen kunnen enorm helpen om aan te tonen wat de
grote lijn is van het boek maar let op, die kunnen dateren van 4 jaar terug. Maak zeker wat
voorbeeldexamens en testjes zodat je goed weet hoe de vraagstelling in elkaar zit.
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HAFI

Het vak handels- en financiële verrichting wordt enorm goed toegelicht in de les. Alles wat
professor Meir zegt tijdens de les is wat hij beschouwt als de essentie en er zal nooit iets
in het examen komen die hij niet overlopen heeft. De syllabus is dus eerder een aanvulling
als je iets niet snapt. De slides alleen zullen natuurlijk niet genoeg zijn, dus notities zijn
essentieel.
Oefeningen (her)maken is een must voor dit vak, er wordt amper puur theorie gevraagd en
vooral oefeningen waarin je de theorie moet toepassen. Dus de tekeningen, schema’s en
formules zijn zeer belangrijk om de oefeningen te begrijpen. Als de prof theorie vraagt kan
het vaak een begrip of definities zijn, dus zorg dat je al de begrippen begrijpt. Gezien het
examen alle leerstof goed omvat is de kans groot dat er eens een oefening terugkeert uit
vorige examens (uiteraard geen replica, maar met andere cijfers), bekijk die zeker!
Er zullen ook open vragen gesteld worden op het examen: wees hier zeer extensief! Schrijf
alle nuttige formules, definities, en schema’s erbij zodat je misschien nog punten kan
winnen als je berekening niet volledig klopt.

TIP VAN PROFESSOR MEIR:
“De examenstof bestaat uit alles wat we zien tijdens de lessen. het
is belangrijk dat je daarom alle slides leert. Deze kunnen verschillen
van de syllabus. De syllabus alleen studeren is dus niet voldoende.”
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WISKUNDE A

Bij Wiskunde I-A zijn de lesopnames van zowel de oefeningen als de theorie enorm handig.
De theorie kan je niet leren uit enkel de slides, de uitleg van professor Carette maakt alles
veel duidelijker en dient ook gekend te zijn. Vanuit de hoorcolleges krijg je handige tips
over de oefeningen die je later in het werkcollege zal maken. De werkcolleges zijn echt
wel het belangrijkste om mee te volgen om de oefeningen te begrijpen en zijn dus echt
essentieel.
Om alle oefeningen vlot te doen verlopen is het aan te raden om alle basiskennis goed
vanbuiten te kennen zoals de basisfuncties, rekenregels, formules …
De beste voorbereiding voor het examen is zoveel mogelijk oefeningen maken waarvan je
de oplossingen niet kent, het geeft echt geen zin om steeds dezelfde oefening te maken
waarvan je de oplossing eigenlijk al kent.
Om een goede voorstelling van het examen te krijgen is het maken van
voorbeeldexamens echt handig: de opbouw van het examen is vaak zeer gelijkaardig aan
voorgaande examens.
Professor Carette staat erom gekend te hameren op het begrijpen van alle theorie, daarom
vraagt hij nooit letterlijk theorie. Er zal dus altijd een bewijs gevraagd worden, maar het
zal nooit expliciet vermeld worden welk bewijs je precies moet geven, je moet dit kunnen
afleiden uit zijn stellingen.
Uit het laatste hoofdstuk van continuïteit en asymptoten wordt bijna altijd een grote vraag
gesteld, dus begrijp dit goed
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TIP VAN PROFESSOR CARETTE:
“Wiskunde is een doe-sport en geen kijk-sport: Maak extra oefeningen naast deze die in de les behandeld zijn. Fouten hierbij maken is
normaal en zelfs noodzakelijk voor even goed leereffect.“
“Theorie en oefeningen beschouw je niet als aparte delen maar als
één samenhangend geheel.”
“Ga er niet van uit dat een vraag op het examen een ‘kopie’ zal zijn
van een door de lesgever opgelost vraagstuk in de les. Lees de vraag
goed en steun op je gezond verstand naast de kennis van de leerstof.”
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INFORMATICA

THEORIE
Het boek ‘Make IT happen’ is een perfecte leidraad van de leerstof. Dit is ook de perfecte
tool om de informatie te verwerken en in te studeren. Mispak je niet aan het feit dat het
maar 9 hoofdstukken zijn, want deze zijn zeer uitgebreid. Alles is ook te kennen tot in de
details dus begin hier zeker op tijd aan. Op Studelen vind je tal van samenvattingen die
je kunnen helpen, maar alleen deze studeren is dus niet voldoende. In de les gebruikt de
professor ook slides en deze kunnen goed helpen om in te schatten wat de essentie van
het hoofdstuk is, zodat je de minder belangrijke zaken achterwege kan laten. Mispak je niet
aan de hoeveelheid nieuwe woorden/afkortingen die je moet leren. Deze moeten allemaal
gekend zijn en zijn soms niet vanzelfsprekend. Het is handig om op een apart blad alle
afkortingen, betekenissen en bijbehorende hoofdstukken te noteren en dit goed te leren,
want op het examen worden deze heel vaak gebruikt.
Het examen bestaat uit meerkeuze en 2 open vragen. Voor de meerkeuze vragen kijk je
best naar veel voorbeeldexamens zodat je een idee krijgt van wat zijn vraagstelling is.
EXCEL
Excel is zeer ‘tricky’. Veel studenten hebben dit vak al in het middelbaar gehad, maar
vergeet niet dat dit hoogstwaarschijnlijk een inleiding was. De cursus excel is niet groot en
er is niet zo veel theorie maar dit wil niet zeggen dat dit vak niet veel werk is. Het is zeer
belangrijk om alle oefeningen te maken. Deze oefeningen zullen allemaal samen komen
in 2 grote oefening op het examen. De formules zijn het enige dat je vanbuiten moet leren.
De rest is oefenen, oefenen, oefenen. Het kan trouwens een zeer goede tip zijn om de
theorieblaadjes bij je te hebben wanneer je een oefening uitprobeert.
Wanneer je alle oefeningen hebt gemaakt kan je beginnen aan de herhalingsoefeningen.
Deze komen overeen met de oefeningen op het examen. Let op! De tijd voor het examen is
beperkt dus oefen daar thuis ook eens op zodat je rustig en voorbereid naar het examen
kan vertrekken.
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ACCES
Acces is een programma voor databases. Bij dit vak leer je rapporten en formulieren
opmaken. Voor velen is dit vak gemakkelijker omdat er minder gewerkt wordt met
moeilijke formules. Het is ook belangrijk bij deze cursus om oefeningen te maken. Ook kan
het enorm helpen om eerst de theorie te herhalen en dan de oefeningen te maken met
jouw blaadjes. Ook wanneer je de oefeningen beheerst ben je klaar voor de grote
herhalingsoefeningen. Deze staan in lijn met het examen. Ook heb je een tijdslimiet, dus
probeer hier -zoals bij excel- zeker op te oefenen.

TIP VAN PROFESSOR LEMEIRE:
“In de komende weken zal een voorbeeldexamen op Ufora gezet
worden. Deze is opgevat als een zelftest. Studenten kunnen de vragen
invullen en krijgen direct een score.
Een goede tip is om dit niet op te vatten als een manier om te zien
hoe de vragen zullen worden gesteld. Maar eerder te gebruiken als
een zelftest na het blokken.
Voor de practica zou ik zeker proberen om een draaitabel in excel
onder de knie te hebben”
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BESTUURSKUNDE EN
PUBLIEK MANAGEMENT
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INLEIDING MICRO-ECONOMIE
TIP VAN PROFESSOR GOEMINNE:
“De algemene concepten en basistheorie lijkt redelijk intuïtief en lijkt
vrij makkelijk te studeren. Let wel op de examenvraagmethodiek. Via
meerkeuzevraagstelling krijg je vaak stellingen voorgeschoteld waar
het om de nuances of details gaat en dat gaat verder dan het intuïtieve. Wees dus kritisch bij het studeren en zorg dat je alle elementen
van de theoretische concepten snapt. Op het examen zijn de grafische
afleidingen niet onbelangrijk. Bestudeer de grafieken dus goed, in het
bijzonder die van de marktvormen. De laatste hoofdstukken zijn de
belangrijkste en wat complexer. Daar komt het gedrag van
consumenten en producenten samen, terwijl dat in eerdere
hoofdstukken afzonderlijk werd bestudeerd. Een opbouwende vraag
gaat nagenoeg altijd over marktvormen. Tenslotte is het aangewezen
in de voorbereiding gebruik te maken van alle mogelijke
hulpmiddelen die geboden worden : voorbeeldexamen,
voorbeeldvragen, online vragensessies, monitoraatbegeleiding,… “
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BELEIDSKUNDE
TIP VAN PROFESSOR WAYENBERG :
“Voor elke sessie staat er een ppt en zoomvideo op Ufora. Zet die
tijdig als filter op het betreffende hoofdstuk uit het handboek. En zo
krijg je een goed zicht op de te kennen leerstof.”

POLITICOLOGIE
TIP VAN PROFESSOR DEVOS :
“Laat het handboek niet liggen en volg het tempo van de lessen. Volg
de actualiteit van de Belgische politiek. Bekijk de voorbeeldexamens
op Ufora.”
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INLEIDING BESTUURSKUNDE
TIP VAN PROFESSOR VERSCHUERE :
“Probeer dit vak per cluster te studeren: lees eerst het hoofdstuk/
de hoofdstukken, probeer er dan de essentie uit te halen door er ook
de powerpointpresentaties bij te nemen, luister vervolgens nog eens
naar de lesopnames. Noteer ook al jullie vragen en onduidelijkheden,
om deze aan te kaarten in de wekelijkse chatsessies of in de laatste
les. Nog beter, en ideaal, is om elke week de lessen te volgen, en op
voorhand de betreffende hoofdstukken te lezen. Dan kunnen jullie
onmiddellijk tijdens de sessie zelf alle vragen stellen.”
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ORGANISATIE EN ICT

TIP VAN PROFESSOR LEMEIRE:
“In de komende weken zal een voorbeeldexamen op Ufora gezet
worden. Deze is opgevat als een zelftest. Studenten kunnen de vragen
invullen en krijgen direct een score.
Een goede tip is om dit niet op te vatten als een manier om te zien
hoe de vragen zullen worden gesteld. Maar eerder te gebruiken als
een zelftest na het blokken.
Voor de practica zou ik zeker proberen om een draaitabel in excel
onder de knie te hebben”
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SOCIAL MEDIA
VEK, VEK RECRUITMENT, VEK SPORT,
YUCCA, STUDENT STREET SOCCER
Vek_Ghent

PAGINA 27

