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WERKDOCUMENT PROGRAMMAWIJZIGING 
MASTER SOCIAAL WERK 2021-2022 

 

Algemeen 

Algemene richtlijn bij een programmawijziging:  

De behaalde studiepunten blijven steeds meetellen. Je zal nooit een vak voor niks afleggen, elk vak waarvoor je slaagt 

in het oude curriculum telt ook mee in het nieuwe curriculum.  

 

Aan de slag! 

We hebben een werkschema opgesteld dat je helpt bij de omzetting van jouw curriculum naar het nieuwe programma dat 

vanaf AJ 2021-2021 wordt ingevoerd (pag. 2).  

De werkwijze wordt uitgelegd a.d.h.v. een voorbeeld (pag. 3 t.e.m. 5). 

 

Vul jouw naam en studentennummer in en dien jouw werkdocument in via sociaalwerk.pp@UGent.be of de daarvoor 

voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan. Op deze manier kunnen we controleren of je zeker de juiste vakken 

hebt opgenomen. 

Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd.  

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

 

Veel succes! 

mailto:sociaalwerk.pp@UGent.be
https://www.ugent.be/pp/nl/contact#FacultairOnthaal-enInfopunt(FOI)
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Master Sociaal werk  

KOLOM A  KOLOM B KOLOM C 
Als je in 2020-21  geen credit behaald hebt voor  Dan volg je in 2021-22 Verplicht deel van 

jouw curriculum? Vak SP Sem Vak SP Sem 

Algemene opleidingsonderdelen   
Sociale pedagogiek 6 1  Sociale pedagogiek 6 1 Ja 
Sociaal werk en sociaal beleid 5 1  Sociaal werk en sociaal beleid 6 1 Ja 
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-
werkliteratuur  

4 1  Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-
werkliteratuur 

4 1 Ja 

Masterproef 24 J  Masterproef 24 J Ja 
Sociaal werktheorieën 6 2  

OF 
Sociaal werk-theorieën 6 2 Ja 
Actuele vraagstukken in het sociaal werk 5 1 Ja 

Sociale en politieke leerstelsels 5 1  / / / N.v.t. 
Cultuurstudies 5 1  Cultuurstudies 5 1 Nee* 
Keuzevakken  
Management van de social profit sector 5 2  Management van de social profit sector 5 2 Nee 
Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg 5 2  Sociaal-ruimtelijk sociaal werk 5 1 Nee 
Diagnostiek, handelingsplanning en methoden 5 1  Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en 

methoden 
5 1 Nee* 

    Migration and Society: an Interdisciplinary Introduction 5 2 Nee* 
    Vrij keuzevak in aangrenzende discipline 5 1 of 2 Nee* 

TOTAAL aantal studiepunten  KOLOM A   TOTAAL aantal studiepunten KOLOM B   

TOTAAL KOLOM A + KOLOM B:  

Totaal A+B ≥ 60 SP? → OK! 
Totaal A+B ≤ 60 SP? → Vul aan tot je aan minstens 60 SP komt: 1. Management van de social profit sector (5 SP) OF Sociaal-ruimtelijk sociaal werk (5 SP) OF beide vakken. 
                                                                                                                2. Een keuzevak uit het nieuwe programma (5 SP, zie Nee* in KOLOM C) 
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Werkwijze: ga zelf aan de slag! 

1. Druk het schema op pagina 2 af en vul jouw naam en studentennummer in (rechter bovenhoek). 
2. Bereken voor hoeveel studiepunten je reeds geslaagd bent in de masteropleiding a.d.h.v. je puntenbriefje. 

− Omcirkel het aantal studiepunten van elk geslaagd vak in KOLOM A. 
− Tel de omcirkelde studiepunten bij elkaar op en noteer het totaal aantal geslaagde studiepunten 

onderaan in KOLOM A.  
− Voor de vakken in het oude masterprogramma waarvoor je geslaagd was, hoef je het 

overeenstemmende nieuwe vak niet meer op te nemen. Je kan deze vakken doorstrepen in KOLOM B. 
− LET OP: Besteed bijzondere aandacht aan Sociaal werktheorieën: 

o Alle studenten uit de opleiding Sociaal werk moeten het vak Sociaal werktheorieën gevolgd 
hebben: ofwel in de bachelor, het schakel- of voorbereidingsprogramma, ofwel in de master. 

o Behaalde je een credit voor Sociaal werktheorieën dan kan je in KOLOM B zowel Sociaal 
werktheorieën als Actuele vraagstukken in het sociaal werk schrappen. 

o Behaalde je nog geen credit voor Sociaal werktheorieën dan neem je ofwel Sociaal 
werktheorieën ofwel Actuele vraagstukken in het sociaal werk op. Je schrapt het andere vak. 
• Je kiest voor Sociaal werktheorieën als dit vak geen deel uitmaakt van jouw nog af te 

leggen vakken in je bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma.  
• Je kiest voor Actuele vraagstukken in het sociaal werk op als Sociaal werktheorieën wel 

deel uitmaakt van jouw bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma. 
• Maken beide vakken deel uit van jouw bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma 

dan schrap je alsnog beide vakken.  

Voorbeeld: 
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3. Kijk in KOLOM B naar de vakken die niet werden doorstreept:   

− Duid het aantal studiepunten van de resterende vakken in KOLOM B aan waarbij in KOLOM C ‘Ja’ staat. 
− Noteer onderaan KOLOM B het totaal aantal studiepunten van de omcirkelde vakken. 

Voorbeeld: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

4. Tel onderaan het totaal KOLOM A + totaal KOLOM B. 
 

5. Jouw master moet minimum 60 studiepunten omvatten. 
− Kom je aan 60 studiepunten of meer? Dan hoef je uitsluitend de omcirkelde vakken in KOLOM B af te 

leggen om jouw master te vervolledigen. 

− Kom je nog niet aan 60 studiepunten? Vul jouw vakkenpakket aan met vakken zoals beschreven in het 
gele kader onderaan en respecteer de opgegeven volgorde om vakken toe te voegen. 

o Kom je 5 SP tekort, dan mag je kiezen tussen Management van de social profit sector of 
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk om jouw vakkenpakket te vervolledigen. 

o Kom je 10 SP tekort, dan neem je zowel Management van de social profit sector als Sociaal-
ruimtelijk sociaal werk op. 

o Kom je meer dan 10 SP tekort, dan neem je zowel Management van de social profit sector als 
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk als een keuzevak (uit de lijst Nee* in KOLOM C) op. 

− Heb je reeds een credit behaald voor één van de vakken vermeld in het gele kader dan mag je dit 
uiteraard overslaan en ga je naar het volgende vak. 

Voorbeeld: 
 

 
 

56 < 60 → Aanvullen met Management van de social profit sector (5 SP) = 61 SP → OK 
De student in het voorbeeld heeft 4 SP tekort in zijn vakkenpakket. Hij mag kiezen tussen Management van de social 
profit sector of Sociaal-ruimtelijk sociaal werk om zijn vakkenpakket te vervolledigen. Vermits Sociaal-ruimtelijk sociaal 
werk reeds geschrapt is (omwille van een credit voor Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg in AJ 
2020-21) vervalt deze keuze en moet hij Management van de social profit sector opnemen. 

34 

22 + 34 = 56  
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De student in het voorbeeld legt de volgende 4 vakken af om de masteropleiding te vervolledigen:  
Sociaal werk en sociaal beleid + Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werkliteratuur + Masterproef + Management 
van de social profit sector. 
 

 
6. Je kan nu jouw curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis. 

Bekijk het stappenplan ter ondersteuning. 
  
 

7. Vul jouw naam en studentennummer in en dien jouw werkdocument in via sociaalwerk.pp@UGent.be of de 
daarvoor voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan.  
Op deze manier kunnen we controleren of je zeker de juiste vakken hebt opgenomen. 
 

Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd. 
Doe dit best voor de start van AJ 2021-2022, de uiterste deadline is 14 november 2021. 

http://www.oasis.ugent.be/
https://www.ugent.be/pp/nl/student/stappenplancurriculum
mailto:sociaalwerk.pp@UGent.be
https://www.ugent.be/pp/nl/contact#FacultairOnthaal-enInfopunt(FOI)

