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Dag lieve studentjes, 

Na een wat andere, bizarre zomer dan normaal zijn we 
weer helemaal terug en kijken we uit naar dit 
academiejaar. Wij hopen alvast dat jullie hebben kunnen 
genieten van deze zomer en er het beste van hebben 
gemaakt! Ondanks corona zijn we toch van plan om jullie 
zo veel mogelijk te helpen en jullie studententijd toch net 
wat beter te maken. Er zullen zo veel mogelijk activiteiten 
of alternatieven hiervoor doorgaan. Wij wensen jullie 
alvast veel succes en plezier dit jaar. 

Voor de kersverse eerstejaartjes die ons nog niet kennen: 
wij zijn de studentenvereniging van de Criminologie en we 
zijn er om jullie een geweldig jaar te bezorgen. We staan 
in voor de cursussen, studietips, culturele activiteiten, 
maar uiteraard ook voor fantastische feestjes doorheen 
het jaar (vanaf het terug mag natuurlijk). We staan dan 
ook te popelen om jullie te leren kennen op één van onze 
activiteiten.  

 

 

Voorwoord 
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In dit schavotje kan je heel het praesidium wat beter leren 
kennen, meer te weten komen over onze activiteiten, 
informatie over de boekenverkoop en tips voor de vakken 
van het eerste semester. 

Je kan ons volgende op instagram en Facebook voor 
leuke updates. Neem zeker ook eens een kijkje op onze 
website, waar je samenvattingen, de kalender en andere 
interessante informatie kan terugvinden! Voeg je ook toe 
aan de facebookgroep “ 1e BACH Criminologie UGent” 
waar je altijd vragen kan stellen aan je medestudenten.  

Aarzel zeker ook niet om ons aan te spreken! 

Veel liefs van jullie scriptoren, 
Helena en Liese  
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Beste criminologen in spé of andere sympathisanten, 

Het nieuwe academiejaar is weer aangebroken, en wat voor 
één. We starten dit jaar onder speciale omstandigheden. We 
hadden wilde plannen om een agenda op te stellen 
boordevol supertoffe activiteiten, helaas hebben we hierin 
moeten snoeien. Echter betekent dat niet dat alle activiteiten 
die wel doorgaan dit eerste semester er minder leuk op 
worden. Want zoals ons clublied luid: “Het zuipen het drinken 
dat zijn we gewend. Dat rood en dat wit staat altijd voor 
plezier. Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier.” En we zijn 
niet van plan om van deze leuze af te wijken. 

Deze vreemde start heeft natuurlijk ook implicaties voor alle 
eerstejaars die hun eerste (spannende) stap in het 
studentenleven zetten. Zij die op kot zitten moeten nu 
helemaal voor zichzelf zorgen, met andere woorden het eten 
dat van thuis meekomt op tijd in de microgolf zetten. Zo ver 
van huis kan het lastig zijn om vrienden te maken, en al zeker 
in deze periode van social distancing. Wij, van Lombrosiana, 
staan hiervoor klaar om jullie op te vangen. Doorheen het 
hele jaar organiseren we een breed scala aan activiteiten die 
voor iedereen openstaan. Sport je graag? Feest je liever? Of 
hou je meer van cultuur? Wij pogen iedereen te vermaken! 

Praeses dixit 
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Zoals de meeste studentenkringen hebben we naast deze 
algemene activiteiten een studentikoze functie: doop, 
cantussen, hechte vriendschappen en … . Als gedoopte 
persoon (en daarmee bedoel ik niet christelijk) kan ik eerlijk 
zeggen dat ik er nog geen seconde spijt van gehad heb. 
Lombrosiana houd zich steeds aan het Gentse doopdecreet, 
en je zal bij onze doop ook nooit gedwongen worden iets te 
doen wat je niet wil doen. Wens je je toch niet te laten 
dopen? Koop dan toch maar een lidkaart, want naast een 
korting op je cursussen krijg je er nog heel wat andere 
voordelen bij ook! 

Naast het organiseren van ontspannende activiteiten, 
proberen we ook nog eens alle studenten in hun studies te 
ondersteunen. Dit doen we onder andere door een 
cursusdienst, het beschikbaar stellen van samenvattingen 
(en examenvragen van vorige jaren, *Don’t tell the professoren 
;-)*). Tevens beheren wij enkele facebookgroepen om alle 
Criminologiestudenten van Gent te verzamelen. Via deze 
groepen communiceren wij ook af en toe nuttige informatie 
voor jullie. 

Om ook van dit jaar weer een top jaar te maken, sta ik 
gelukkig niet alleen. Ik wordt hiervoor omringt door een super 
gemotiveerd praesidium dat erop toeziet dat al onze 
activiteiten en andere taken tot in de puntjes worden 
voorbereid.  
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Bij deze zit de obligatoire voorstelling er ook weer op. Indien 
jullie nog vragen hebben kan je deze steeds stellen aan mij, 
of aan de rest van het praesidium. Meer info over ons en 
onze werking vind je terug op onze website: 
www.lombrosiana.be. 

Ik wens jullie allemaal veel succes en nog meer plezier toe, 
en misschien tot snel op één van onze activiteiten. 

Ut vivat crescat et floreat Lombrosiana, 
Janos 
Praeses Lombrosiana 2020-2021 
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Beste criminologen in spé, 

 

Jullie hebben er allemaal voor gekozen om de richting 
‘Criminologie’ te gaan volgen, een nieuw avontuur! Vers van 
de schoolbanken, het middelbaar is eindelijk achter de rug! 

Zoals jullie vast wel al gehoord hebben, is het leven aan den 
‘unief’ niet altijd even gemakkelijk. Dit wordt voor velen van 
jullie een grote stap in jullie leven.  Maar geen zorgen, wij 
staan steeds paraat om je te helpen binnen de studies én 
het studentenleven.  

Door lid te worden van Lombrosiana leer je direct een 
heleboel nieuwe mensen kennen en weet je meteen dat je 
er niet alleen voor staat. Je hoeft nooit meer alleen naar de 
les te gaan en je hebt altijd mensen om notities of 
samenvattingen mee uit te wisselen. Ouderejaars kunnen je 
heel wat tips meegeven over hoe je verschillende vakken 
moet aanpakken en samen studeren is steeds fijner dan 
alleen. Kortom: in een studentenvereniging vind je vrienden 
voor het leven die je bijstaan in alles wat je gaat doen.  

 

Schachtentemmer dixit 
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Maar natuurlijk is het verder studeren veel meer dan alleen 
maar achter uw bureau zitten, en gelukkig maar! Naast de 
hulp bij het studeren, zorgen wij ook voor de gepaste 
afleiding tussendoor en voor de ontspanning na de 
inspanning. Nood aan een toffe babbel, een pintje, een 
dansje of een sportief avondje? Bij ons kan het allemaal! 

Voor zij die geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij 
Lombrosiana, dan zal ik degene zijn die de leiding zal nemen 
over jullie, de nieuwe leden. Doorheen het jaar probeer ik 
jullie steun en toeverlaat te zijn. Ik heb dan ook héél veel zin 
om er met jullie een topjaar van te maken!  

Voor zij die nog twijfelen, kom eens op dinsdagavond naar 
de Amber, ons stamcafé, en laat je vooral overtuigen. 
Daarnaast kunnen jullie mij ook altijd een mailtje sturen met 
al jullie vragen naar schachtentemmer@lombrosiana.be of 
stuur mij gewoon een persoonlijk berichtje op Facebook.  

 

Veel liefs en hopelijk tot binnenkort! 

 

Jullie schachtentemmer, 

Heleen  
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Uitleg activiteiten 
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Indien je vragen hebt over het een of ander kan je daarmee 
terecht bij het praesidum dat hieronder wordt voorgesteld. 
Check zeker de website van Lombrosiana waar je meer 
informatie en onze emailadressen vindt om ons te 
contacteren. Wij staan voor jullie klaar, dus aarzel zeker niet 
om een berichtje te sturen bij onduidelijkheden! 

 

 

 

 

  

Praesidium 
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Praeses  
 

Naam: Janos Descheemaeker 

Leeftijd: 24 lentes jong 

Studierichting en jaar: 
Leerkrachtenopleiding Informatica-
Techniek, 3/4de in het derde jaar "#$% 

Functie: Ik ben dit jaar de Praeses, de Senior, de big boss, 
de eindverantwoordelijke, de voorzitter, de head honcho, 
…. 

Quote: “To get hangovers, you have to stop drinking” – Ian 
‘Lemmy’ Kilmster 

Favoriete lombro-activiteit: : Cantussen, gezellig samen 
zijn, pintje bier en wat zingen erbij. What’s not to love? 

Tip voor eerstejaars: 
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Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Uiteraard onze twee clubcafés (De Amber, 
Blandbijnberg 3, en De Pere Total, overpoortstraat 17), 
hierbuiten kom ik ook al graag eens in de Rock Circus, 
waar er regelmatig live muziek is en er heel, maar dan ook 
heel veel verschillende bieren op tap zijn. 
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Vice Praeses 
 

Naam: Silke De Munter  

Leeftijd: 20 

Studierichting en jaar: Master 
Criminologie 

Functie: ondersteunen van de 
praeses in al zijn taken 

Quote: Niet denken, gewoon doen  

Favoriete lombro-activiteit: Vriendjescantus, een perfecte 
combinatie van een cantus en elkaars vrienden ( of ouders) 
leren kennen  

Tip voor eerstejaars: Studeer voldoende, maar vergeet 
zeker niet te genieten!  

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Waterhuis aan de bierkant  
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Penningmeester 
 

Naam: Jan Breugelmans 

Leeftijd: 24 

Studierichting en jaar: 1ste 
Bachelor Wijsbegeerte 

Functie: Alle financiële zaken zijn voor mij, maar ook 
zagen dat mensen op tijd betalen. Aankoop en verkoop van 
dingen is waarschijnlijk bij mij. 

Quote: ''And those who were seen dancing were thought to 
be insane by those who could not hear the music. Friedrich 
Nietzsche'' 

Favoriete lombro-activiteit: Cantussen en daarna naar de 
Pere met de homies; samen zingen en pintjes drinken is 
super tof, daarna nog shotjes doen is niet aan te raden 
maar des te toffer. 

Tip voor eerstejaars: Niet te veel naar de Pere gaan met 
de homies. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Stefano's Place is de place to be voor 
Julientjes, hamburgers bij Ertan en Snack Tosi moet ik ook 
vermelden! 
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Secretaris 
 

Naam: Jade Praet 

Leeftijd: 19 jaar  

Studierichting en jaar: 2e Bachelor 
Criminologie  

Functie: Ik maak van alle vergaderingen van Lombro 
verslagen, zodat iedereen (incl. afwezigen) na afloop van 
de vergadering weet wat er beslist is en wie welke taken 
moet uitvoeren. 

Quote: Study like there’s no tomorrow, because if you keep 
putting off your studies for tomorrow, you’ll probably be too 
late. 

Favoriete lombro-activiteit: Het eetfestijn! Niets leuker 
dan eens goed te eten om daarna af te zakken naar de 
Père. 

Tip voor eerstejaars: Geniet van het studentenleven, 
maar vergeet het leren niet ;) 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Resto De Brug (zeker als er kaaskroketten 
op de menu staan). 
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Schachtentemmer 
 

Naam: Heleen Delerue 

Leeftijd: 20 jaar 

Studierichting en jaar: Master 
Criminologie  

Functie: Steun en toeverlaat voor de schachtjes, zie ook 
toe op de doop en ontgroening 

Favoriete lombro-activiteit: Bierbowling: een volledige 
avond alle remmen los! Je bent nooit de enige die daar in 
de goot belandt. 

Tip voor eerstejaars: Toen ik zelf een eerstejaartje was, 
begon ik helemaal alleen aan de opleiding. Ik kende 
niemand en daarom sloot ik aan bij Lombrosiana. Niet 
alleen heb ik nu iedere les mensen die ik ken om naast te 
zitten en om notities uit de delen, ook heb ik vrienden voor 
het leven gemaakt. Dus zeker het overwegen waard als je 
nog niet zoveel mensen kent. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: De omgekeerde wereld! Een heel gezellig 
caféetje! 
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Feest 
 

Naam: Merel Transez  

Leeftijd: 20 jaar  

Studierichting en jaar: 3e Bachelor  

Criminologie  

Functie: Mijn functie is voor het tweede jaar opeen rij 
Feest. Gezien de huidige omstandigheden is het niet 
evident om feestjes te organiseren, dus zal ik overal wat 
inspringen en me focussen op online-activiteiten.  

Favoriete lombro-activiteit: Mijn favo Lombro-activiteit is 
de bierbowling, gezellig bowlen met een frisse pint is de 
perfecte pré voor een gekke nacht in de Père Total. 

Tip voor eerstejaars: Wees niet bang om op tijd advies of 
hulp te vragen, Lombrosiana is er voor jullie! 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: The Elbow Room in de Overpoortstraat is 
een echte aanrader! Wist je dat je als lid 1 euro korting 
krijgt bij onze sponsor? 
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Cultuur  
 

Naam: Aaron Callebaut  

Leeftijd: 20 

Studierichting en jaar: 2de jaar 
bedrijfsmanagement specialisatie 
sport 

Functie: Als cultuur ben ik verantwoordelijk voor alle 
educatieve en culturele activiteiten, zoals: debat, 
historische kroegentocht, quiz, etentjes , … leuk voor 
mensen die iets bijleren, willen koppelen aan een leuke 
avond 

Quote: ander en beter kleiner en heter 

Favoriete lombro-activiteit: cantussen eindigen altijd wel 
in een legendarische avond/ ochtend. 

Tip voor eerstejaars: geniet er van zolang het duurt 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: overpoort bowl à halve liter bier voor €3 en 
je kan bowlen, poolen en naar voetbal kijken 
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Cursus & zeden 
 

Naam: Louise Bruynooghe 

Leeftijd: 19 

Studierichting en jaar: 1e Bachelor 
Criminologie 

Functie: Ik sta in voor de cursusverkoop, op die manier 
help ik de eerstejaars iets minder gestressed aan hun 1e 
bachelor beginnen. 

Als zedenmeester hou ik de cantussen in het oog en zorg ik 
ervoor dat deze zo vlot mogelijk verloopt. De schachtjes 
kunnen dus altijd bij mij terrecht met eventuele vragen of 
als er iets niet goed loopt op de cantus. 

Quote: Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. 

Favoriete lombro-activiteit: Elke clubavond is voor mij 
een onvergetelijke avond vol met plezier. 

Tip voor eerstejaars: Probeer vakken zoals statistiek en 
Belgisch publiekrecht zeker bij te houden doorheen het 
semester, dit maakt de blok al wat minder zwaar omdat je 
het al 1x gezien hebt. 
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Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Er zijn veel leuke plaatsen om gezellig een 
hapje te gaan eten of een pintje te drinken met vrienden. 
Maar ga zeker eens langs bij de bavet voor lekkere pastas! 
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Scriptor 
 

Naam: Helena Vanmarcke  

Leeftijd: 22 jaar  

Studierichting en jaar: 3e Bachelor/ 
Master Criminologie   

Functie: Dit is mijn tweede jaar als scriptor en ik sta in voor 
het schrijven en maken van het schavotje. J  

Quote: In the end, we only regret the chances we didn’t 
take  

Favoriete lombro-activiteit: Cantussen ( moet je zeker 
eens meemaken en uitproberen als er een 
intruductiecantus is)  en historische kroegentocht 
(verschillende soorten biertjes proeven is altijd leuk!) 

Tip voor eerstejaars: Geniet van je studententijd want het 
is toch echt wel zoals ze zeggen de beste tijd van je leven.  
Maar onderschat het studeren niet en hou alles goed bij 
tijdens het jaar, zeker voor vakken zoals statistiek!  

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Hot club, echt een super gezellig terassje!  
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Naam: Liese Bruyninckx 

Leeftijd: 18 jaar 

Studierichting en jaar: 1e Bachelor 
Criminologie 

Functie: Dit is mijn eerste jaar als 
scriptor. Ik sta in voor het schrijven van het schavotje.  

Quote: “Better an ‘oops’ than a ‘what if’ 

Favoriete lombro-activiteit: Op clubavonden eerst 
bijpraten in de Amber en nadien allemaal iets gaan drinken 
in de père waren voor mij de leukste avonden 

Tip voor eerstejaars: Ga naar al je lessen en begin tijdig 
je leerstof te studeren, maar zorg ook voor genoeg 
ontspanning. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet gaan 
nemen: Poule & poulette is een superlekker kiprestaurant 
waar je zeker eens moet gaan eten. 
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Sport 
 

Naam: Vincenzo Vandevyvere 

Leeftijd: 19 jaar 

Studierichting en jaar: 1e Bachelor 
Toegepaste Informatica 

Functie: Sporten kan een goeie uitlaatklep zijn als je al het 
studeren eens beu bent. Daarom zorgen we ervoor dat er 
doorheen het academiejaar voldoende sportactiviteiten zijn 
zoals voetbal, volleybal, badminton… Ook tijdens de 
lesvrije week kun je mee met Lombrosiana gaan skiën. 

Quote: "Life is not a fairytale. If you lose your shoe at 
midnight, you're drunk." —Unknown 

Favoriete lombro-activiteit: Introductiecantus. Voor de 
eerste keer gaan cantussen, waarvan ik eigenlijk dacht dat 
het me niet zou liggen, maar bleek toch een van de leukste 
dingen te zijn die ik al met de lombro gedaan heb. 

Tip voor eerstejaars: Ga naar de les en begin op tijd met 
studeren, maar het belangrijkste: vergeet niet te genieten. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Stefano’s Place. Beste frituur in Gent!  

Café: Ovp Bowl, Het Spijker  
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Naam: Khalil Al Thawabi 

Leeftijd: 19 jaar  

Studierichting en jaar:  
Criminologie, hopelijk zoveel mogelijk 
in het tweede 

Functie: Dit houdt de organisatie van 
de skivakantie en de verschillende sportactiviteiten die 
doorheen het academiejaar plaatsvinden in. Een 
eerstejaars kan mij altijd aanspreken indien zij/hij wenst 
mee te doen aan een sportactiviteit of mee zou willen gaan 
skiën. (Over beide worden nog genoeg berichten geplaatst 
;p) 

Quote: ‘Herre gelle dorst, dan ist na 't moment om te zuipe’ 

Favoriete lombro-activiteit: Schachtenetentje, creëert een 
band tussen schachten en meters/peters. Daarbij is het 
eten ook lekker en de drank all-in. 

Tip voor eerstejaars: Probeer toch een paar lessen bij te 
houden, bespaar je echt zo veel tijd mee in de examens. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen:  Ik doe alles via takeaway/deliveroo, 
favoriete cafe: de nachtwinkel in de ovp misschien?   
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PR 
 

Naam: Nadia Aissa  

Leeftijd: 20 jaar  

Studierichting en jaar:  2de Bachelor 
Criminologie 

Functie: Komend jaar zal ik de functie PR voor mijn 
rekening nemen. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben 
voor alles wat te maken heeft met reclame, publiciteit, 
posters en sponsoring. Daarnaast onderhoud ik onze 
Instagram pagina en voorzie de facebook evenementen. 
Doorheen het jaar ga ik jullie dus op de hoogte houden van 
alles omtrent onze verenging, van aankondigingen in de 
1ste bachelor Facebook groep tot behind the scene foto’s 
op Instagram. 

Quote: Eentje is geentje! 

Favoriete lombro-activiteit: 1 favoriet kiezen is moeilijk, 
noem het haast onmogelijk. Maar als ik dan echt moet 
kiezen, de doop. Ik vertrok naar de doop met een bang 
hartje, maar achteraf gezien was dit de beste beslissing die 
ik had kunnen maken. Er ontstaat een band onderling bij de 
schachten die uitgroeien tot hechte vriendschappen. Het 
was het begin van alles en daarom ook mijn favoriete! 
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Tip voor eerstejaars: Probeer geregeld samen te koken 
met je vrienden bij iemand op kot. Spaart geld uit, ideaal 
moment om frustraties te uiten over de les en je 
vriendschappen te onderhouden. 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: De mosquito coast! Een gezellig 
restaurant/café gelegen in de Hoogpoort met een travel 
thema, lekker cocktails, tapas en een leuke binnentuin. Als 
je dus zin hebt om in een comfortabele zetel te ploffen met 
een mojito en een bord oven nacho’s, this is the place to 
be! 
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Cantor  
 

Naam: Jenne Van Petegem 

Ook gekend als Janne of Jeanine  

Leeftijd: 20 lentes jong 

Studierichting en jaar:2e jaar sociaal werk (Artevelde) 

Functie: Ik verzorg alle fantastische cantussen die je zeker 
niet mag missen in je studententijd. Broederschap en 
plezier verzekerd!  

Quote: Always get a bigger bottle than you think you'll 
need, better be safe than sober. 

Favoriete lombro-activiteit: Cantussen! Er is een reden 
dat ik cantor ben J En historische kroegentocht, leuke 
cafeetjes bezoeken en nieuwe biertjes proeven, yummy. 

Tip voor eerstejaars: Ga naar de les; eet je groentjes; 
drink water tussen je biertjes, don't do drugs, kids! 

Favoriete café/resto waar je zeker is een kijkje moet 
gaan nemen: Ik blijf trouw aan Jelle, maar Belchicken is 
wel lekker, kip ftw!!!! (P.s. Mijn kot is ook een leuk "café" ;)) 
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Hieronder vind je de vakken die je in het eerste semester zal 
hebben met een aantal tips erbij. Neem zeker ook een kijkje 
op volgende site waar de proffen zelf hun vak voorstellen. 

“https://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/infodagcrim/o
verzicht#Vakinhouden “ 

 

 

 

 
  

Studietips 
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Inleiding tot de criminologie  

Hoewel dit het vak is dat dezelfde naam draagt als de gehele 
opleiding, is de leerstof niet ongelofelijk uitgebreid. Je krijgt 
hier van prof Marc Cools een overzicht van de geschiedenis 
van de criminologie. Er komen een hele hoop theorieën en 
namen aan bod, gaande van de 17e eeuw tot nu. Hier zal je 
waarschijnlijk voor de eerste keer kennismaken met meneer 
Cesare Lombroso, op wiens naam die van de 
studentenvereniging ‘Lombrosiana’ gebaseerd is. 
 
TIPS: 

• Ga naar de lessen, prof Cools laat zeer duidelijk 
weten wat hij belangrijk vindt en legt uit hoe het 
examen eruit zal zien 

• Begin op tijd aan de cursus/reader, want er kruipt 
veel tijd in  

• Maak een overzichtje met namen van alle 
belangrijke personen die aan bod gekomen zijn  

• Ook het maken van een inhoudstafel kan handig zijn 
om structuur te brengen in de plaatsing van de 
theorieën  
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Belgisch Publiekrecht  

De lessen gaan vooral over hoe de wetgevende en 
uitvoerende macht te werk gaan. Het is zeer theoretische 
leerstof, dus het is niet altijd even simpel om op te letten 
tijdens de hoorcolleges. Gelukkig zijn de slides van professor 
Toon Moonen een goede leidraad en wordt de cursus zeer 
duidelijk en gestructureerd gegeven. In je codices kan je 
bijna je gehele leerstof opzoeken en terugvinden. Dit is super 
handig want die mag je meenemen en gebruiken op je 
examen.  

 

TIPS:  

• Ga naar de lessen, de leerstof wordt goed uitgelegd  
• Leer goed op voorhand hoe je, je codex moet 

gebruiken en structureer deze ook (met bijvoorbeeld 
post-its en fluo) 

• De slides van prof Moonen zijn een goede leidraad 
voor de leerstof 

• Doe mee aan het proefexamen, zo heb je een zicht 
op hoe goed je studiemethode werkt en hoe het 
examen er zal uitzien   

  



 
36 

Grondslagen van het (straf-)recht  

Dit vak houdt een algemene inleiding van het recht in, dat je 
nodig hebt als criminoloog. Het leert je de juridische 
terminologie beter begrijpen. Je gaat recht bekijken in zowel 
de historische ontwikkeling als de  hedendaagse toepassing. 

TIPS:  

• Doe mee aan het proefexamen, dan weet je op 
welke manier de vragen gesteld worden op het 
examen 

• Ga zeker naar de lessen en wees niet bang om 
vragen te stellen 

• Gebruik tijdens het studeren ook de wetboeken 
zodat je hiermee vertrouwd geraakt 

Moraalfilosofie  

Moraalfilosofie heeft niet rechtstreeks met “de criminologie” 
te maken, maar is desalniettemin een ongelofelijk 
interessant vak, misschien zelfs wel het meest fascinerende 
vak dat je dit jaar zal krijgen. Het boek leest zelfs eerder zo 
vlot als een leesboek, maar laat je daardoor niet vangen: Het 
examen is immers geen lachertje.  

TIPS:  

• Begin op tijd, want het is meer dan het lijkt  
• Lees/ leer het boek meerdere keren 

• Leer ook de details, niet alleen de grote lijnen 
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Sociologie 

Voor sociologie zit je samen met nog enkele andere 
richtingen. Je krijgt een algemene inleiding tot de sociologie, 
waarbij de belangrijkste theorieën aan bod komen in 
verband met cultuur, sociale structuur, institutionalisatie en 
socialisatie, sociale controle en deviantie, sociale 
stratificatie, religie en sociale verandering. Deze begrippen 
stellen nu misschien nog niet zo veel voor, maar over een 
paar weken zal je er van alles over weten dankzij de lessen, 
PowerPoints en cursus van prof Bart Van de Putte, die 
allemaal zeer grondig en uitgebreid zijn.  

TIPS:  

• Leer de leerstof uit het boek vanbuiten 
• Vergeet zeker de begrippenlijst achteraan niet!  
• Weet goed de verschillen tussen de begrippen en 

weet er ook altijd een voorbeeld bij.  
• Studeer ook zeker alle namen goed in. 
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Encyclopedie van de criminologische wetenschappen 

Dit vak is een belangrijke basis voor je bachelor en 
masterproef later. Je leert er het opzoeken, hoe om te gaan 
met bronnen en op een juiste manier naar de bronnen te 
refereren.  

TIPS: 

• De les is een meerwaarde om naar toe te gaan, er 
wordt veel extra informatie gegeven die niet in de 
cursus staat.  

• In het boek staan er veel voordbeelden, waar je ook 
de nodige aandacht moet aangeven om te studeren! 
Je slaat deze best niet gewoon over want ze zijn 
belangrijk en worden wel eens op het examen 
gevraagd.  
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Boekenverkoop 

Elk jaar organiseert Lombrosiana de boekenverkoop voor de richting 
criminologie voor de 1e bachelor tot en met de master. Door onze 
nauwe samenwerking met Standaard Boekhandel slagen wij er elk 
jaar in om jullie de boeken goedkoper aan te bieden dan deze in de 
winkel kosten. Je boeken bij ons bestellen heeft dus niet alleen als 
voordeel dat je gemakkelijk je pakket in 1 keer kan aankopen, maar 
jij (of je ouders) spaart ook geld uit.  

 

Vanaf vrijdag 14 september kunnen jullie online je boeken bestellen 
via www.boekenverkoop.fkgent.be. Hier kan je doorgaan naar 
Lombrosiana door op het bijhorende schild te klikken. Bij het bestellen 
van de boeken zal een pop-up verschijnen met de mogelijkheid om 
een lidkaart aan te vragen (ISIC lidkaart – officieel erkende 
studentenkaart in het buitenland). Hiervoor zal 12 euro extra 
aangerekend worden bij je boeken, maar niet getreurd, je zal al snel 
merken dat je maar evenveel betaalt voor jouw volledige pakket als 
mensen die geen lidkaart aankopen. Dit omdat je door je lidkaart je 
boeken nog goedkoper kan aankopen. Dit brengt verder geen 
verplichtingen met zich mee, maar wel een reeks voordelen die je 
hieronder en op onze website terug kan vinden.  
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Bestelde boeken kunnen afgehaald worden in de oude cafetaria van 
de faculteit vanaf de eerste lesweek. Je kan deze betalen met 
bancontact of cash. De verkoopmomenten zullen op de site 
(www.lombrosiana.be) en de facebook-groepen (1e, 2e,3e BACH en 
master Criminologie Ugent) gedeeld worden. Indien er vragen zijn 
hieromtrent kan er altijd een mailtje gestuurd worden naar 
cursus@lombrosiana.be. 

Voordelen ledenkaart ISIC: 

- Korting op de aankoop van je boeken 
- Korting bij onze sponsors 

Voorbeelden hiervan zijn: 
o Jims: 1 maand gratis bij aankoop van een 

jaarabonnement 
o Topcopy: voordelig afdrukken en kopiëren. Voor 

zwart-wit copy’s betaal je slechts 0.025 per pagina 
o Knaek: je krijgt een Knaekpas (twv €20) waarmee je 

op tal van plaatsen studentenkorting krijgt. Meer info 
op www.knaek.be 

o Elbow room: 1€ korting op je pasta en in de middag 
1 gratis pintje bij je eten.  
 

- Guidopakket (twv €12) met een Guidogids vol 
kortingsbonnen en enkele (lekkere) verrassingen 

- Internationale studentenkaart ISIC (twv €15) 
Deze kaart is wereldwijd erkend en je kan er in 130 landen korting 
mee krijgen, waaronder alle EU-landen. Meer info omtrent de 
voordelen kan je vinden op www.isic.be 
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Stamcafés 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

 

 

Overpoortstraat 17,  
9000 gent  
 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.  
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Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets  

Melodie: The Wild Rover  

Ik ben een student bij de Crimi’s van Gent  
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.  
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.  
Gaat allen opzij want de Crimi’s zijn hier! 

Refrein: 
Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd! 
Van hartzeer en zorgen 
voor immer bevrijd!  

We leren van moorden van seks en geweld 
maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld. Want 
na het studeren dan gaan we op pad. 
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat! 

Lombrosiana boven (sex on the floor!), en dat voor altijd! 
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd! Lombrosiana 
boven, en dat voor altijd! 
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!  

  

Clublied 
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