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WIJZIGINGEN MASTER SOCIAAL WERK 

̶ Naamswijziging keuzevak: Diagnostiek, handelingsplanning en methoden (5 SP, 1e semester) 

-> Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden (5 SP, 1e semester)

̶ Nieuw vak (verschuift van Ba naar Ma): Actuele vraagstukken in het sociaal werk (5 SP, 1e semester) 

̶ Nieuw keuzevak: Migration and Society: an interdisciplinary introduction (ENG, 5 SP, 2e semester)

̶ Vak dat verdwijnt: Sociale en politieke leerstelsels (5 SP, 1e semester)

̶ Vak dat verdwijnt (verschuift van Ma naar Ba/SP/VP): Sociaal-werktheorieën (6 SP, 2e semester) 

̶ Wijzigingen studiepunten: Sociaal werk en sociaal beleid van 5 SP naar 6 SP
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WIJZIGINGEN MASTER WERK 
̶ Van verplicht vak naar keuzevak: Cultuurstudies (5 SP, 1e semester)

̶ Van keuzevak naar verplicht vak: Management van de social profit sector (5 SP, 2e semester)

̶ Van keuzevak naar verplicht vak + naamswijziging: Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg (5 SP, 2e semester) 

-> Sociaal-ruimtelijk sociaal werk (5 SP, 2e semester)

̶ NIEUW: vrij keuzevak uit aangrenzende discipline
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MASTER SOCIAAL WERK:

OVERGANGSMAATREGELEN



BASISPRINCIPE 

̶ Behaald = behaald: 

Alle behaalde credits blijven meetellen, ook al verdwijnen bepaalde vakken uit het curriculum. 

Je kan dus nooit vakken voor niks hebben afgelegd.

̶ Er zijn bepaalde vakken die door alle studenten verplicht gevolgd moeten worden (zie KOLOM C). 

̶ Meer info over alle vakken vind je in de studiefiches op de online studiekiezer 

(vervangt vanaf AJ 2021-22 de online studiegids).
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http://www.studiekiezer.ugent.be/


AAN DE SLAG MET HET WERKDOCUMENT!  
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AAN DE SLAG MET HET WERKDOCUMENT

Besteed bijzondere aandacht aan Sociaal werk-theorieën:

Alle studenten uit de opleiding Sociaal werk moeten het vak Sociaal werk-theorieën gevolgd hebben: 

ofwel in de bachelor, het schakel- of voorbereidingsprogramma, ofwel in de master.
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WERKDOCUMENTEN INDIENEN! 

− Vul je naam en studentennummer in (rechter bovenhoek).

− Dien je werkdocument in via sociaalwerk.pp@UGent.be

of de daarvoor voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan.

̶ Doe dit best voor de start van AJ 2021-2022. De uiterste deadline is 14 november 2021.

̶ Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd. 
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Veel succes!

mailto:sociaalwerk.pp@ugent.be
https://www.ugent.be/pp/nl/contactFacultairOnthaal-enInfopunt(FOI)


DIGITAAL VRAGENUURTJE
vrijdag 2 juli van 10u30 tot 11u30

STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
sociaalwerk.pp@ugent.be

NOG EEN VRAAG? 


