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Beste criminologen in spé, 

Na een aantal maanden welverdiende rust is het weer tijd 

voor een nieuw academiejaar. Hopelijk hebben jullie 

kunnen genieten van deze zomer en zijn jullie er helemaal 

klaar voor. Natuurlijk staan jullie er niet alleen voor en zijn 

we er om jullie zoveel mogelijk te helpen en jullie 

studententijd net wat leuker te maken. Ook dit jaar bieden 

we weer tal van leuke activiteiten aan.  

Voor de nieuwe criminologiestudenten die ons nog niet 

kennen: Lombrosiana is de studentenvereniging van de 

criminologie. Wij staan in voor cursussen, studietips, 

culturele activiteiten en last but not least fantastische 

feestjes. Met andere woorden, wij zorgen ervoor dat jullie 

een leuke studententijd kunnen beleven. Daarom kunnen 

we ook niet wachten om jullie te leren kennen op één van 

onze activiteiten.  

In dit schavotje kan je alvast ons praesidium leren kennen, 

meer te weten komen over onze activiteiten, informatie 

krijgen over de boekenverkoop en tips voor de vakken 

krijgen van het 1ste semester. Zo zijn jullie helemaal 

voorbereid op het 1ste jaar criminologie. 
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Elke maand zullen er ook verhalen in het schavotje staan 

over seriemoordenaars en kunnen jullie een puzzel 

maken. Als alle puzzels juist opgelost zijn en de 

antwoorden doorgestuurd worden, maken jullie kans op 

leuke prijzen, vergeet hier dus zeker niet aan mee te 

doen.  

Je kan ons volgen 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 scriptor, 

Liese  
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Beste criminologen in spé 

Het is weer zover, het begin van een nieuw academiejaar! 

Het startsignaal is gegeven, jullie avontuur als student aan 

de Ugent kan eindelijk beginnen.  

Als praeses van de studentenvereniging heet ik jullie van 

harte welkom aan onze gezellige faculteit. Als praeses ben 

ik hoofdverantwoordelijke van de vereniging en zie ik erop 

toe dat de studenten criminologie, jullie dus, een geweldig 

jaar zullen beleven. 

Wij, Lombrosiana, staan doorheen jullie traject in de richting 

altijd paraat om te helpen. Dit doen we door ondersteuning 

te bieden bij de studies door onder andere de 

cursusverkopen te voorzien, tips en tricks over de vakken 

mee te geven en het platform met samenvattingen te 

onderhouden. Naast studeren is ontspanning ook belangrijk 

en ook daarvoor voorziet Lombrosiana tal van activiteiten. 

Zo voorzien wij een eerste bachelor weekend waar je jouw 

medestudenten beter kan leren kennen, feestjes waar je 

alle stress kan weg dansen en gezellige clubavonden in 

onze stamcafé’s de Amber en de Pere total. Geen fan van 

dansen? Niet getreurd, wij voorzien voor ieder wat wils, zo 

voorzien we ook sportactiviteiten, culturele activiteiten, 

karaokeavonden en nog zo veel meer.  
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Zoals iedere vereniging voorzien wij ook jaarlijks een doop, 

hiermee word je een gedoopt (officieel) lid bij Lombrosiana. 

Je maakt dan deel uit van een gezellige groep mensen die 

je zullen steunen doorheen je studentenjaren, je maakt er 

vrienden voor het leven en beleefd geweldige momenten. 

Zelf heb ik er nog altijd geen spijt van dat ik me heb laten 

dopen bij deze geweldige vereniging. Uiteraard is iedereen, 

gedoopt of niet, meer dan welkom op al onze activiteiten! 

Dit alles zou ik uiteraard niet alleen kunnen voorzien, 

daarvoor heb ik een fantastisch praesidium die er alles aan 

zullen doen om er een prachtig jaar van te maken.  

Ik wens jullie alvast een vlotte start toe, als jullie nog vragen 

hebben mogen jullie mij altijd contacteren via mail op 

praeses@lombrosiana.be of op een van onze clubavonden 

de dinsdagavond in de Amber (Blandijnberg 3) of pere total 

(Overpoortstraat 17). 

Ut vivat crescat et floreat Lombrosiana, 

Nadia 

Praeses Lombrosiana 2021-2022 

 

  

 

  

mailto:praeses@lombrosiana.be
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Beste criminologen in spé,  

Het nieuwe academiejaar gaat weer van start en jullie 

hebben er allemaal voor gekozen om jullie nieuw avontuur 

in ‘Criminologie’ te starten. Een spannend begin!  

Velen van jullie komen vers uit het middelbaar en hebben 

vast al zin om het studentenleven in Gent te ontdekken. Dit 

is een grote stap in jullie leven waar wij, Lombrosiana, maar 

al te graag je bij begeleiden.  

Een studentenvereniging kan je helpen bij je studies. Door 

het contact met vele andere studenten criminologie krijg je 

een heleboel ‘tips and tricks’ over hoe je het best alles 

aanpakt. Bovendien leer je heel veel nieuwe mensen 

kennen en sta je er nooit alleen voor! Zo hoef je nooit meer 

alleen naar de les en kan je altijd je notities of 

samenvattingen vergelijken. In een studentenvereniging 

vind je vrienden voor het leven die je zullen bijstaan in alles 

wat je doet.  

Student zijn is natuurlijk veel meer dan enkel en alleen 

achter je bureau zitten. Wij zorgen ook voor een leuke 

ontspanning tussendoor. Samen dansen, een babbeltje of 

een pintje? Dan moet je bij Lombrosiana zijn!  
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Mocht je geïnteresseerd zijn om je aan te sluiten bij ons, 

dan zal ik degene zijn die de leiding neemt over jullie, de 

nieuwe leden. Doorheen het jaar probeer ik jullie te steunen 

en kan je ook voor alles bij mij terecht. Ik heb er alvast heel 

veel zin in om er samen een topjaar van te maken!  

Voordat jullie beslissen om zich bij ons aan te sluiten, 

kunnen jullie zeker nog een kijkje komen nemen op 

maandagavond 27/9 in ons stamcafé de Amber voor het 

openingsvat. Dan kunnen we elkaar alvast leren kennen. 

Daarnaast kunnen jullie mij ook altijd een mailtje sturen met 

al jullie vragen naar schachtentemmer@lombrosiana.be of 

stuur mij een persoonlijk berichtje op facebook.  

Veel liefs en hopelijk tot snel!  

Jullie schachtentemmer,  

Louise  

 

 

  

mailto:schachtentemmer@lombrosiana.be
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Hieronder vinden jullie onze kalender voor het 1ste semester 

terug. Voor meer informatie over onze activiteiten is het 

altijd nuttig om onze facebook of website even te checken. 
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Openingsvat 

27 September houden we een openingsvat. Het ideale 

moment dus om ons te leren kennen. Kom zeker eens 

langs om nieuwe mensen te leren kennen en dat terwijl je 

geniet van een lekker pintje.  

Kroegentocht 

Een avond waarin we de stad Gent wat beter leren kennen 

dankzij een rondleiding door de stad. Om het extra leuk te 

maken drinken we een verschillend biertje in elk café waar 

we stoppen. Ideaal dus om zowel Gent als je 

medestudenten te leren kennen. Hou zeker onze website 

en facebookpagina in de gaten voor meer informatie 

hierover.  

Clubavond 

Elke dinsdag houden we een clubavond in de Amber 

vanaf 21 uur en nadien gaan we verder in de Pere total. 

Kom zeker eens langs om een gezellig babbeltje te doen 

en van een lekker drankje te genieten. 
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Beste eerste bachelors, 

Welkom in de mooiste studentenstad van Vlaanderen,  

Gent. Hopelijk hebben jullie al verschillende nieuwe 

vrienden kunnen maken.  

Wij zijn het praesidium van Lombrosiana, de 

studentenvereniging van de richting criminologie. Uit 

ervaring weten wij dat het maken van nieuwe vrienden in 

het begin niet altijd even makkelijk is. 

Gelukkig zijn we hier om jullie te helpen, wij organiseren 

van 8 tot en met 10 oktober een bachelor weekend! 

Wat houdt dat weekend precies in? Wel, op de eerste 

plaats is het natuurlijk de bedoeling om je medestudenten 

te leren kennen. Bijkomend is het ook de kans om de 

vereniging beter te leren kennen en uiteraard ook de stad 

Gent. Dit zullen we gedurende het weekend doen aan de 

hand van kajakken, feestjes en kennismakingsspelen. 

Iedereen is welkom op dit weekend, je hoeft totaal geen 

intenties  hebben om in onze vereniging te stappen. De 

bedoeling is om elkaar allemaal beter te leren kennen. 

Dit weekend komt neer op een totaal prijs van 50 euro 

deze prijs is all-inclusive, je hoeft dus niets extra meer te 

betalen.  
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Is je interesse gewekt en wil je mee op 1stebach weekend? 

Schrijf je dan zeker in door een mail te sturen naar 

cultuur@lombrosiana.be Vergeet ook niet bij je inschrijving 

de volgende details te vermelden: 

o Buzzypas of niet 

o Vegetariër of enige allergieën 

o Medische details die geweten moeten zijn 

Na je inschrijving krijg je alle informatie nodig voor het 

weekend doorgestuurd. De kostprijs van 50 euro moet 

gestort worden op het rekeningnummer BE07 7330 0320 

4666.  

Twijfel je nog of heb je nog vragen? Stuur dan zeker een 

mailtje naar cultuur@lombrosiana.be dan proberen wij jou 

zo snel mogelijk te beantwoorden.  

Wij hopen alvast dat jullie geïnteresseerd zijn in dit 

kennismakingsweekend. 

Hopelijk tot snel. 

  

mailto:cultuur@lombrosiana.be
mailto:cultuur@lombrosiana.be
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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! 
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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 “ 

  

https://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/infodagcrim/overzicht#Vakinhouden
https://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/infodagcrim/overzicht#Vakinhouden
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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   
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Grondslagen van het (straf-)recht  

Wat iedere criminologie-student weet over strafrecht is dat 

professor Martyn op de grappigste en boeiendste manier les 

kan geven. Zijn lessen bestaan uit 2 delen: het ene deel is 

een algemene inleiding tot het recht en het andere deel is 

toegespitst op de geschiedenis van het strafrecht.  

TIPS:  

• Doe mee aan het proefexamen, dan weet je op 

welke manier de vragen gesteld worden op het 

examen 

• Ga altijd naar de geschiedenislessen, want hier is 

geen cursus van. 

 

 

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.  

 

Overzicht van de historische kritiek 

In dit vak ga je alles leren over hoe je kritisch moet omgaan 

met de overvloed aan informatie waarmee we dagelijks 

geconfronteerd worden. Je gaat leren hoe je bronnen kritisch 

bekijkt en wat je nu juist moet doen als bronnen elkaar 

tegenspreken. 

TIPS: 

• Leer zeker de casussen heel goed vanbuiten, ook de 

namen die voorkomen in het boek zijn belangrijk. 

• Zorg ervoor dat je zeker ook de details leert, in dit 

vak zijn niet enkel de grote lijnen van belang. 
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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 maandag 20 september kunnen jullie online je boeken 

bestellen via www.lombrosiana.be 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.  

 

http://www.lombrosiana.be/
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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 

 

 

 

 

 

http://www.lombrosiana.be/
mailto:cursus@lombrosiana.be
http://www.knaek.be/
http://www.isic.be/
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Doe zeker elke maand mee aan de spelletjes en stuur de oplossing door 

naar de scriptor via facebook of mail. Zo maak je kans om op het einde van 

het semester één van de leuke prijzen te winnen! 
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Blandijnberg 3,  

9000 Gent  

 

 

 

 

Overpoortstraat 17,  

9000 gent  

 

Blandijnberg 3,  

9000 Gent  

 

 

Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.  

 

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!  
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