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1.

Inleiding

Een faculteit dient per opleiding of groep van aan elkaar nauw verwante opleidingen een Opleidingscommissie op te
richten waarin desgewenst ook leden uit andere faculteiten kunnen zetelen. Elke Opleidingscommissie dient voor
tenminste de helft te bestaan uit leden van het ZAP en voor één derde uit studenten. Het AAP dient tevens
vertegenwoordigd te zijn in de Opleidingscommissie. Verder staat het de faculteit vrij bijkomende algemene richtlijnen uit
te vaardigen waaraan alle Opleidingscommissies binnen de eigen faculteit moeten voldoen 1 .
Op 19 september 2001 legde de Raad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) de huidige
samenstelling van de Opleidingscommissies Pedagogische Wetenschappen, de Opleidingscommissie Psychologie en de
Opleidingscommissie Academische Initiële Lerarenopleiding vast. Tevens werd een kiesprocedure bepaald.
Voor de opleiding master Sociaal Werk aan de FPPW, heeft de Faculteitsraad op 17 september 2003 besloten een
Opleidingscommissie Sociaal Werk op te richten samengesteld zoals beschreven in sectie 2.4. De master Sociaal Werk zal
ingericht worden in nauw overleg met de drie hogescholen in de Associatie Universiteit Gent. De Raad van Bestuur van de
Associatie dringt erop aan dat vertegenwoordigers van de drie hogescholen nauw betrokken worden bij de organisatie van
de opleiding Sociaal Werk.
In sectie 2 wordt de samenstelling van de vier opleidingscommissies van de FPPW beschreven. Secties 3–5 specificeren de
bepalingen i.v.m. de kiesprocedure, de duur van het mandaat en het voorzitterschap van de commissies die goedgekeurd
werden door de Faculteitsraad op 19 september 2001. Naar aanleiding van de ondertekening van de “Overeenkomst
betreffende de gezamenlijke inrichting van de masteropleiding ‘Master in het sociaal werk’ door de Universiteit Gent en de
hogescholen van de Associatie Universiteit Gent” op 1 maart 2005 en de invoering van de BaMa-structuur, heeft de
Faculteitsraad op 21 september 2005 een aantal wijzigingen goedgekeurd.
De inrichting van de masterjaren, de oprichting van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) en daarmee samengaand de
invoering van de afstudeerrichting Onderwijs in de master Psychologie én bepaalde wijzigingen in het Onderwijs- en
Examenreglement noopten de FPPW om de samenstelling van haar opleidingscommissies enigszins te herzien op 19
september 2007. Omwille van het verdwijnen van de licentiejaren en de optie Sociale Agogiek in de licentie Pedagogische
Wetenschappen heeft de Faculteitsraad op 6 oktober 2010 de samenstelling van de opleidingscommissie Pedagogische
Wetenschappen aangepast.
Door de invoering van de educatieve masteropleidingen met ingang van het academiejaar 2019-2020, heeft de Raad van
Bestuur op 4 mei 2018 de contouren van de governance structuur van de nieuwe educatieve masteropleidingen aan de
UGent vastgelegd. Hierin is een opleidingscommissie educatieve masteropleidingen voorzien. De faculteitsraad heeft op 13
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maart 2019 de samenstelling van de opleidingscommissie educatieve master vastgelegd. Met ingang van 1 september 2019
houdt de opleidingscommissie Specifieke Lerarenopleiding op te bestaan2. Beslissingen die genomen moeten worden
aangaande de uitdovende Specifieke lerarenopleiding worden dan genomen door de opleidingscommissie educatieve
masteropleidingen.
Op 25 oktober 2019 heeft het Bestuurscollege ingestemd met de oprichting van een nieuwe vakgroep in de faculteit: de
vakgroep HRM en organisatiepsychologie (PP11). Op 11 maart 2020 heeft de faculteitsraad beslist deze nieuwe vakgroep
een ZAP-vertegenwoordiger te geven in de opleidingscommissie psychologie waardoor ook een extra
studentenvertegenwoordiger moest aangeduid worden. Na de ontbinding van PP11 door het bestuurscollege op 25
september 2020, vallen de extra ZAP-vertegenwoordiger van PP11 en de extra studentenvertegenwoordiger weg en keert
de opleidingscommissie psychologie met het oog op het academiejaar 2020-2021 terug naar de samenstelling van vóór 11
maart 2020.

2.

Samenstelling

De Opleidingscommissies van de FPPW vertegenwoordigen op een zo representatief mogelijke wijze de betrokken
geledingen.
De opleidingscommissie pedagogische wetenschappen telt twaalf leden.
De opleidingscommissie psychologie telt twaalf leden.
De Opleidingscommissie Sociaal Werk telt zes stemgerechtigde leden en zes waarnemers.
De opleidingscommissie educatieve masteropleidingen telt twintig leden

2.1.
•
•
•

2.2.

Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen
Zes ZAP-leden: minstens één ZAP-lid uit elk van de Vakgroepen PP01, PP04, PP06 en PP10. De ZAP-leden dienen
verantwoordelijk lesgever te zijn van een opleidingsonderdeel in de opleiding Pedagogische Wetenschappen.
Twee AAP-leden behorend tot verschillende vakgroepen. De AAP-leden dienen betrokken te zijn bij het onderwijs in de
opleiding Pedagogische Wetenschappen.
Vier studenten, waarvan
o één student uit de bachelorjaren Pedagogische Wetenschappen of uit een voorbereidings- of
schakelprogramma tot de master Pedagogische Wetenschappen
o één student uit de masterjaren Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Pedagogiek en
Onderwijskunde;
o één student uit de masterjaren Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek
en Disability Studies;
o één student uit de masterjaren Pedagogische Wetenschappen, alle afstudeerrichtingen.

Opleidingscommissie Psychologie

2

Sectie 1.2.3 van Educatieve masteropleidingen aan UGent: Visie, invulling en governance. Bespreking en beslissing. Raad van Bestuur 4
mei 2018.
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•
•
•

2.3.
•
•
•

•

Zes ZAP-leden: één ZAP-lid uit elk van de Vakgroepen PP01, PP02, PP05, PP07, PP08, en PP09. De ZAP-leden dienen
verantwoordelijk lesgever te zijn van een opleidingsonderdeel in de opleiding Psychologie.
Twee AAP-leden behorend tot verschillende vakgroepen. De AAP-leden dienen betrokken te zijn bij het onderwijs in de
opleiding Psychologie.
Vier studenten, waarvan
o één student uit de bachelorjaren Psychologie of uit een voorbereidings- of schakelprogramma tot de master
Psychologie;
o één student uit de masterjaren Psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie;
o één student uit de masterjaren Psychologie, afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid;
o één student uit de masterjaren Psychologie, afstudeerrichting Theoretische en Experimentele Psychologie.

Opleidingscommissie Sociaal Werk
Drie ZAP-leden uit de FPPW die verantwoordelijk lesgever zijn van een opleidingsonderdeel in de opleiding Sociaal
Werk.
één AAP-lid uit de FPPW die betrokken is bij het onderwijs in de opleiding Sociaal Werk.
Twee studenten, waarvan:
o één student uit de bachelor Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Sociale Agogiek of uit het
voorbereidings- of schakelprogramma tot de master Sociaal Werk;
o één student uit de master Sociaal Werk.
Zes waarnemers uit de hogescholen die deel uitmaken van de Associatie Universiteit Gent:
o twee vertegenwoordigers van de Artevelde Hogeschool die lid zijn van de Advies- commissie Sociaal Werk en
aangeduid worden door de Algemeen Directeur van de Artevelde Hogeschool;
o twee vertegenwoordigers van de Hogeschool Gent die lid zijn van de Adviescommissie Sociaal Werk en
aangeduid worden door de Algemeen Directeur van de Hogeschool Gent;
o twee vertegenwoordigers van de Hogeschool West-Vlaanderen die lid zijn van de Adviescommissie Sociaal
Werk en aangeduid worden door de Algemeen Directeur van de Hogeschool West-Vlaanderen.

De Opleidingscommissie Sociaal Werk van de FPPW vormt samen met de zes vertegenwoordigers uit de hogescholen de
Opleidingscommissie van de Associatie waarvan sprake in de “Overeen- komst betreffende de gezamenlijke inrichting van
de Masteropleiding ‘Master in het sociaal werk’ door de Universiteit Gent en de hogescholen van de Associatie Universiteit
Gent” (cf. Figuur 1).
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Figuur 1. Opleidingscommissie Sociaal Werk

2.4 Opleidingscommissie educatieve masteropleidingen
•

•
•

3.

Tien ZAP-leden, waarbij
o twee lesgevers uit de faculteit PP betrokken bij een opleidingsonderdeel uit programmalijn theoretische
vorming van de component leraar van de educatieve masteropleidingen
o uit elk van de acht educatieve masteropleidingen één lesgever betrokken bij een opleidingsonderdeel uit de
programmalijnen vakdidactiek of stage uit de component leraar
Drie AAP-leden, uit drie verschillende educatieve masteropleidingen die betrokken zijn bij het onderwijs in de
educatieve masteropleidingen
Zeven studenten, waarbij
o vier studenten uit vier verschillende geïntegreerde educatieve masteropleidingen
o drie studenten uit drie verschillende verkorte educatieve masteropleidingen

Kiesprocedure

De Opleidingscommissies worden samengesteld door de Faculteitsraad na een oproep tot kandidatuurstelling. Iedereen die
in aanmerking komt, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van een Opleidingscommissie. De kandidatuurstelling
gebeurt – voor alle geledingen – schriftelijk aan de hand van een geëigend formulier dat kan bekomen worden bij het
decanaat. Hierbij moet ook een korte motivatie gevoegd worden. Kandidaturen kunnen ingediend worden bij het decanaat
vanaf de eerste dag van het academiejaar tot en met de dag (tot 17:00u) voorafgaand aan het versturen van de agenda
van de Faculteitsraad in oktober. Student-kandidaten dienen ingeschreven te zijn voor het lopende academiejaar.
Tijdens de vergadering van de Faculteitsraad in oktober worden de Opleidingscommissies samengesteld uitgaande van de
ingediende kandidaturen. Telkens er voor een plaats meerdere kandidaten zijn, kiest de Faculteitsraad tussen de
kandidaten via geheime stemming.
Indien er voor bepaalde plaatsen geen kandidaten zijn, gebeurt een nieuwe oproep en kiest de Faculteitsraad de leden
voor de niet-ingevulde plaatsen tijdens een latere zitting.
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Wanneer er tijdens de duur van een mandaat een lid van een Opleidingscommissie wegvalt, wordt een analoge procedure
gevolgd.

4.

Duur van het mandaat

Het mandaat van studentleden bedraagt één academiejaar. Het mandaat van de ZAP- en AAP- leden bedraagt twee
academiejaren.

5.

Voorzitterschap

De Faculteitsraad duidt voor elke Opleidingscommissie onder de ZAP-leden een voorzitter aan. Het mandaat van de
voorzitter duurt twee academiejaren. Tevens duidt de Faculteitsraad voor elke Opleidingscommissie onder de ZAP- en AAPleden een secretaris aan3.

3

Het Onderwijs- en Examenreglement Academiejaar 2011–2012 (Art. 34, §1) stelt dat de Faculteitsraad de voorzitter én de secretaris
aanduidt.
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