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Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Migratie; nationaliteit en staatloosheid; toegang tot het grondgebied; verblijfsrecht;
internationale bescherming (vluchtelingenstatus / subsidiaire beschermingsstatus); nationale
beschermingsstatuten; gezinshereniging; detentie; terugkeer
Situering
Migratie is een multidimensionaal en complex fenomeen dat van alle tijden is, maar de laatste
jaren het maatschappelijke en juridische debat in toenemende mate beheerst. Het
migratierecht regelt de beweging van personen over nationale grenzen heen, alsook de
juridische status van migranten binnen het gastland.
Dit opleidingsonderdeel beoogt studenten een grondig inzicht te bieden in het nationaal
migratierecht, met aandacht voor de invloed van het Europees en internationaal recht,
mensenrechtelijke implicaties, en praktijkrelevantie. Daarnaast wil het studenten kritisch doen
reflecteren over de werking van het migratierecht in de samenleving, onder meer via het ingaan
op de actualiteit in de les.
Inhoud
Het opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische
migratierecht, met oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht.
In een inleidend deel worden een aantal kernbegrippen geduid, wordt het migratierecht zowel
historisch als maatschappelijk gesitueerd, en wordt het institutionele kader besproken.
Daarna komen volgende aspecten aan bod:
• Nationaliteit en staatloosheid
• Toegang tot het grondgebied (o.m. visabepalingen en grenscontroles)
• Verblijfsrecht, zowel naar gemeen recht als inzake categorieën personen waarvoor
• bijzondere regels gelden (Unieburgers; arbeidsmigranten; studenten; gezinshereniging;
• internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus);
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• humanitaire regularisatie; medische regularisatie etc.)
• Verwijderings- en veiligheidsmaatregelen (detentie)
• Rechtsmiddelen
Transversaal wordt aandacht besteed aan de rechten van personen die zich in een kwetsbare
situatie bevinden en de bescherming van fundamentele rechten in het algemeen.
Begincompetenties
Bachelor in de rechten. Bestuursrecht. Internationaal publiekrecht. Mensenrechten. Europees
recht. Passieve kennis van het Frans en het Engels
Eindcompetenties
1 Grondig inzicht hebben in de bronnen en regels van het migratierecht op nationaal,
1 Europees en internationaal niveau
2 Zelfstandig, gefundeerd en contextgevoelig een casus in het domein van het migratierecht
1 analyseren
3 Onderbouwd en kritische reflecteren over uitdagingen en spanningsvelden binnen het
1 migratierecht
4 Aandacht hebben voor actuele evoluties binnen het migratierecht
5 Getuigen van een diversiteitsgevoelige houding in wetenschappelijk onderzoek en juridisch
1 werk
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Excursie, werkcollege: geleide oefeningen, hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Excursie: bezoek aan relevante instellingen/actoren binnen het Belgische migratierecht, b.v.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gesloten centrum... (geraamde kostprijs 15 euro
(treinticket)).
Leermateriaal
Te verkrijgen bij de VRG cursusdienst:
• Bronnenboek Migratierecht (geraamde prijs: 44 euro)
Wordt beschikbaar gesteld op Ufora:
• Reader
• Sides per lesonderdeel
Referenties
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Vragen kunnen gesteld worden voor of na de les, per e-mail (ellen.desmet@UGent.be) of na
• afspraak.
• Vanaf een week voor de examenperiode tot na het examen worden geen inhoudelijke vragen
• beantwoord (‘facultaire sperperiode’).
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open vragen (reflectievragen en casusssen).
Eindscoreberekening
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