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MASTER SOCIAAL WERK
De masteropleiding sociaal werk focust zich op de studie en ontwikkeling van kwaliteitsvolle
sociaal werkpraktijken. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve
verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan daarbij centraal. Deze praktijken krijgen
vorm in een diversiteit van organisaties en contexten zoals algemeen welzijnswerk (werken met
thuislozen, gedetineerden, slachtoffers van misdrijven... ), jeugdhulp, jeugdwerk, buurtwerk, sociaalartistieke praktijken, vluchtelingenwerk, kinderopvang, ouderenzorg en onderwijs.
Onze samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en sociale problemen die een
belangrijke invloed hebben op de leefwereld van mensen, maar ook op hoe praktijk, beleid en
onderzoek vorm krijgt. Denk bijvoorbeeld aan tendensen van vermarkting, vermaatschappelijking,
criminalisering, individualisering, multiculturalisering en digitalisering.
De academische master sociaal werk is gericht op het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve
houding en persoonlijke visie op deze actuele maatschappelijke vraagstukken. Doorheen de
opleiding krijgen studenten theoretische kaders en vaardigheden aangereikt om sociaal
werkpraktijken, beleid en onderzoek beter te begrijpen en mee vorm te geven..

“Ik zou de master sociaal werk omschrijven als geëngageerd
kunnen en durven zijn. Uzelf ook kennen en uitdagen door
met mensen samen te werken en vooral willen begrijpen hoe
onze samenleving in elkaar zit.”
Ruwayda, masterstudent

De opleiding master sociaal werk biedt studenten een academische
vorming, gericht op het competent pedagogisch ondersteunen van
individuen, groepen in het brede sociaal werkveld. Daarbij staat zowel
het ondersteunen van mensen als het analyseren en bevragen van
maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld sociale
ongelijkheid, centraal. Hierbij is er steeds aandacht voor het
perspectief van individuen en groepen en dus het participatief en
leefwereldgericht werken.

Het beroepsprofiel van de sociaal werker is niet eenduidig vast te leggen, maar
krijgt vorm in een diversiteit van professionele settings, zoals jeugdwerk,
welzijnswerk, jeugdzorg, vluchtelingenwerk, sociaal-cultureel werk …
Het pedagogisch handelen binnen deze settings is geïnspireerd op vijf krachtlijnen
die beschouwd kunnen worden als het DNA van sociaal werk: nabijheid, politiserend
werken, procesmatig werken, generalistisch werken en verbindend werken.
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HOE WORDT ER GEWERKT IN
DE MASTER SOCIAAL WERK?
De opleiding wordt vormgegeven vanuit een diversiteit van
theoretische perspectieven. Daarbij wordt ook buiten de muren
van het sociaal werk gekeken en verbinding gelegd met andere
vakgebieden zoals pedagogiek, sociologie, criminologie en
sociale geneeskunde. De opleiding is tegelijk ook sterk ingebed
in de sociaalwerkpraktijk via (binnen- en buitenlandse) stages,
werkveldbezoeken en gastcolleges waarin sociaal werkers hun
ervaringen delen.
Binnen de opleiding wordt een diversiteit aan didactische
werkvormen gehanteerd. In de verschillende vakken ligt zowel
de nadruk op individueel als samen leren via onder meer
groepswerk, hoorcolleges, projectwerk en schrijfopdrachten. De
relatief kleine studentengroep laat ook toe om interactief aan
de slag te gaan met aandacht voor dialoog tussen studenten
onderling en tussen studenten en lesgevers.
De academische master sociaal werk legt de nadruk op de
integratie van academisch onderzoek, praktijk en
theorievorming. Dit weerspiegelt zich in de opbouw van het
curriculum. De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen toont de uitdrukkelijke keuze voor een academisch
georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het
sociaal werk.
Een eerste type opleidingsonderdelen focust zich op de
inhoudelijke verdieping en verbreding van relevante theorieën
en sociaal werk thema’s. Denk daarbij onder meer aan sociaal
werk theorieën, sociale pedagogiek, management in de zorg,
participatie, gemeenschapsvorming, sociaal recht en sociale
zekerheid, duurzaamheid, migratie, armoedebestrijding,
burgerschap, kinder- en mensenrechten, diversiteit en sociaal
ruimtelijke vraagstukken.
Een tweede groep opleidingsonderdelen is methodologisch en
onderzoeksgericht met aandacht voor kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Een derde type opleidingsonderdelen benadrukt
de professionele component. Dat weerspiegelt zich voornamelijk
in de stage die zowel in het binnen- als buitenland kan gelopen
worden.
In de praktijkseminaries schenken we extra aandacht aan de
samenwerking met het praktijkveld.
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Als sluitstuk van de opleiding is er de masterproef. Daarin
voer je onder begeleiding een individueel en origineel
onderzoek uit over een sociaal werkthema naar keuze.
In de faculteit is de laatste jaren sterk ingezet op het
digitaliseren van de lessen. Heel wat lessen worden
opgenomen via audio of video, zodat de studenten die thuis
kunnen herbeluisteren of herbekijken. Ook voor
werkstudenten die niet in alle lessen aanwezig kunnen zijn,
biedt dit een uitkomst om werk en studie te combineren.

MASTER SOCIA

5

Welke vooropleidingen kunnen instromen?
PROFESSIONELE BACHELOR

Aantal studiepunten1 in het schakelprogramma

Gezinswetenschappen
Orthopedagogie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie
Audiologie
Ergotherapie
Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Educatieve bachelor onderwijs (kleuter, lager, secundair)
Verpleegkunde
Vroedkunde

61-62
61-62
61-62
61-62
61-62
61-62
80
80
80
80
80
80
80

ACADEMISCHE BACHELOR

Aantal studiepunten in het voorbereidingsprogramma

Pedagogische wetenschappen:
Sociale agogiek
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
Pedagogiek & Onderwijskunde
Andere afstudeerrichtingen
Onderwijskunde
Criminologische wetenschappen
Bestuurskunde en publiek management
Communicatiewetenschappen
Geschiedenis

60
73
73
73
73
73
84
84
84

Logopedische en audiologische wetenschappen
Moraalwetenschappen

84
84

Politieke wetenschappen
Psychologie
Sociologie
Wijsbegeerte

84
84
84
84

1 Exact aantal studiepunten is afhankelijk van de opgenomen keuzevakken

Indien jouw vooropleiding niet werd opgenomen in bovenstaande lijst, kom je niet in aanmerking voor een schakel- of
voorbereidingsprogramma Sociaal werk.
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EEN BRUG NAAR DE MASTER
Schakel- en voorbereidingsprogramma’s (SP/VP) zijn brugprogramma's tussen bacheloropleidingen en
masteropleidingen. Met een professionele bachelor kun je via een schakelprogramma doorstromen
naar een academische master. Wil je na een academische bachelor een (andere) master volgen, dan
moet je eerst een voorbereidingsprogramma doorlopen.
De programma's zijn vaak samengesteld uit academische bachelorvakken, maar soms worden ook
specifieke vakken toegevoegd. Dit is in sociaal werk bijvoorbeeld het geval voor studenten die
instromen vanuit een bachelor pedagogische wetenschappen.
Wanneer je slaagt voor een schakel- of voorbereidingsprogramma ontvang je geen bachelordiploma
maar wel een getuigschrift. Dit getuigschrift is jouw toegangsticket tot de aansluitende
masteropleiding.

Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen een
professionele en academische opleiding. Een academische
opleiding is in eerste instantie meer op onderzoek gericht.
De praktijk- of werkvloerervaring, via bijvoorbeeld stages,
gebeurt in een later stadium van de opleiding.
Het wetenschappelijke karakter wordt sterk benadrukt.
Daarnaast wordt vaak in grotere groepen gewerkt. Lessen met
200 of 300 studenten samen zijn geen uitzondering. Er wordt
dan ook een grote mate van zelfstandigheid verwacht van de
student.
Een professionele en academische bachelor hebben ook
verschillende profielen. Waar een professionele bachelor eerder
is gericht op directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, is een
academische bachelor erop gericht om wetenschappelijke en
academische vaardigheden aan te leren die nodig zijn om te
kunnen instromen in de master. Vermits schakelprogramma's een
verzameling vakken omvatten uit de bachelorjaren en je reeds
vaardigheden en kennis hebt opgedaan uit je professionele
bachelor, kan je na het volgen van het schakelprogramma ook
goed voorbereid de master starten.
De studieomvang en selectie van vakken van het te volgen
schakel- of voorbereidingsprogramma gebeurt in functie van de
vooropleiding. Om rechtstreeks toegang te bekomen, worden
schakel- en voorbereidingsprogramma's gevolgd aan dezelfde
onderwijsinstelling waar men de aansluitende masteropleiding
wil volgen.

"Sommige zeiden ‘de unief zal een ontgoocheling zijn, het is
niet meer zo praktijkgericht'. Maar dat was net datgene waar
ik naar op zoek was, dat meer inhoudelijke, dat grotere over
sociaal werk. Dus qua inhoud was het echt wel wat ik
verwacht had. En er waren trouwens wel veel linken vanuit de
theorie naar de praktijk, waardoor het ook verstaanbaar was."
Tine, alumnus en werkstudent

VOOR WIE?
De master sociaal werk richt zich tot studenten die expliciet actief
mee willen nadenken over hoe we kunnen vormgeven aan een
meer rechtvaardige samenleving. Sommige studenten hebben
vanuit hun vooropleiding reeds affiniteit met het sociaal werkveld,
bij andere studenten zal die basis beperkter zijn. Schakel- en
voorbereidingsprogramma' s worden dan ook op maat gemaakt
voor de verschillende vooropleidingen. Afhankelijk van de basis die
je in die opleiding hebt meegekregen, werd een aangepast pakket
uitgewerkt. Hiernaast, op pagina 6, vind je per vooropleiding een
overzicht van het aantal studiepunten dat het programma telt.
Indien je vooropleiding niet vermeld staat, dan kan je niet via deze
weg instromen maar moet je starten in de eerste bachelor
Pedagogische Wetenschappen.
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EEN BLIK OP HET PROGRAMMA
i“"

De schakel- en voorbereidingsprogramma's hebben een aantal gemeenschappelijke vakken, maar
op basis van de vooropleiding wordt ook gedifferentieerd. Op de volgende pagina’s is een overzicht
opgenomen van de vakken, met bijhorend de studiepunten en het semester waarin het vak wordt
gedoceerd. De volledige programma's vind je in de online studiekiezer.
Per vak kan je daar nagaan wat de inhoud en eindcompetenties zijn, welk leermateriaal gebruikt
wordt, of er practica en taken zijn verbonden aan het vak ...

1—

“De opleiding master sociaal werk gaf me een bredere
kijk op hoe onze samenleving werkt (of soms niet
werkt) en hoe we daarbinnen toch als sociaal werker
aan de slag kunnen ter bevordering van welzijn. Wat
me steeds zal bijblijven is het belang van wat je doet
steeds opnieuw in vraag te stellen: niet alleen waarom
en hoe je iets doet maar ook of we wel het ‘goede’
doen. Onze signaalfunctie naar het beleid en de
samenleving toe vind ik tot op vandaag nog steeds
heel belangrijk."
Rika, alumnus en directeur in een koepelvereniging
Doordat het schakelprogramma een verzameling van vakken uit
de drie bachelorjaren omvat, mag het pakket, ondanks de reeds
verworven voorkennis, niet worden onderschat.
Sommige programma's omvatten meer dan 75 studiepunten en
moeten verplicht gespreid worden over twee of meerdere
academiejaren. Ook minder zware pakketten kunnen worden
gespreid. Je bent vrij het aantal studiepunten op te nemen dat je het
meest haalbaar acht. Bovendien is er de vrijheid om zelf de keuze te
maken welke vakken je eerst opneemt. Wij raden aan te starten met
een pakket van ongeveer 60 studiepunten.
Voor die studenten die graag wat sturing krijgen bij hun keuze
hebben wij de vakken die je best in het eerste jaar opneemt vet
aangeduid. Maar je kan gerust andere keuzes maken afhankelijk van
je persoonlijke situatie, het lessenrooster, het examenrooster ...

Als het programma dat je moet volgen beperkt is, of als je na het
eerste jaar al redelijk wat credits behaald hebt van het schakel- of
voorbereidingsprogramma, dan kan je combineren met vakken uit
de master.
Je moet dus niet volledig geslaagd zijn voor het schakel- of
voorbereidingsprogramma om vakken uit de master op te nemen.
Als je wil combineren moet je wel inschrijven voor beide
opleidingen (SP/VP en master).
In principe worden binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma’s geen extra vrijstellingen toegekend, tenzij de inhoud en
eindcompetenties bijna identiek zijn aan een vak uit jouw
vooropleiding, en er ook een degelijke wetenschappelijke basis is.
Aanvragen op basis van gelijkaardige academische bachelor- en
mastervakken maken meer kans om te worden goedgekeurd.
Een vrijstellingsaanvraag indienen kan via
www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/vrijstellingen

9

HOE ZIET JOUW SCHAKELPROGRAMMA ER UIT?
Alle vakken aangeduid met een X moet je verplicht volgen. Vakken aangeduid met een sterretje (X*) zijn keuzevakken. Onderaan elke vooropleiding wordt aangegeven hoeveel
keuzevakken je moet opnemen.
Vakken worden standaard in het Nederlands gegeven, tenzij anders vermeld.
Een standaard academiejaar omvat 60 studiepunten. De meeste schakelprogramma’s kunnen op één academiejaar worden afgewerkt.
Wanneer jouw programma meer dan 75 studiepunten omvat, moet je dit verplicht spreiden over (minimum) 2 academiejaren. De vakken die vet zijn aangeduid, zijn vakken waarvan we
aanraden om ze in het eerste jaar op te nemen.

VAKKEN AFHANKELIJK VAN DE VOOROPLEIDING
SP SEM
Statistiek I
Methodologie
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Cultuur en educatie
Interculturele pedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen
Sociaal-werktheorieën
Onderzoeksvaardigheden
Sociaal werk op de eerste lijn
Sociale agogiek
Psychologische modellen van hulpverlening
Internationaal sociaal werk
Historische pedagogiek
Jeugdrecht en jeugdhulp
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw
Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg
Politieke vraagstukken van duurzaamheid
Statistiek II
Onderzoeksmethoden I
Praktijktheorie en stage

7
4
6
5
5
6
5
6
6
6
6
5
6
6
5
6
5
5
6
5
7

1
1
1
1
1
2
2
2
J
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
J

Sociaal werk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

Orthopedagogie
Pedagogie van het jonge kind
Gezinswetenschappen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

Onderwijs
Logopedie, Audiologie
Verpleegkunde, Vroedkunde
Ergotherapie
Maatschappelijke veiligheid

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X* = 1 van de 10 vakken naar keuze volgen

SP = aantal studiepunten
SEM = semester waarin het vak wordt gegeven (1e, 2e of jaarvak)

Benieuwd wat elk vak inhoudt?
Bekijk de studiefiches in de online studiekiezer: hier wordt niet alleen de inhoud van een vak beschreven maar vind je ook meer info over de werk- en evaluatievormen,
het gebruikte leermateriaal ...
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HOE ZIET JOUW VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ER UIT?
Alle vakken aangeduid met een X moet je verplicht volgen.
Vakken worden standaard in het Nederlands gegeven, tenzij anders vermeld.
Een standaard academiejaar omvat 60 studiepunten. De meeste voorbereidingsprogramma’s kunnen op één academiejaar worden afgewerkt.
Wanneer jouw programma meer dan 75 studiepunten omvat, moet je dit verplicht spreiden over (minimum) 2 academiejaren. De vakken die vet zijn aangeduid, zijn vakken waarvan
we aanraden om ze in het eerste jaar op te nemen.

VAKKEN AFHANKELIJK VAN DE VOOROPLEIDING
Sociaal-werk stage in het binnenland
in het buitenland
in het binnen- en buitenland
Onderzoeksvaardigheden
Sociaal recht en sociale zekerheid
Comparatief sociaal werk (Engelstalig)
Gezinspedagogiek
Politieke vraagstukken van duurzaamheid
Keuzevak uit aangrenzende discipline
Sociaal werk op de eerste lijn
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw
Sociaal-werktheorieën
Jeugdrecht en jeugdhulp
Sociale agogiek
Internationaal sociaal werk
Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek

SP
27

SEM
J

6
5
7
5
5
5
6
6
6
5
6
6
6

J
2
2
2
2
1 of 2
1
2
2
1
1
1
2

Pedagogische
wetenschappen:
AR Sociale agogiek

Pedagogische wetenschappen:
AR Klinische orthopedagogiek
AR Pedagogiek & Onderwijskunde
Overige AR
Onderwijskunde
Criminologie

Psychologie
Bestuurskunde en publiek management
Logopedische en Audiologische wet.
Studiegebied Politieke en Sociale wet.
Moraalwetenschappen
Wijsbegeerte, Geschiedenis

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

SP = aantal studiepunten
SEM = semester waarin het vak wordt gegeven (1e, 2e of jaarvak)

Benieuwd wat elk vak inhoudt?
Bekijk de studiefiches in de online studiekiezer: hier wordt niet alleen de inhoud van een vak beschreven maar vind je ook meer info over de werk- en evaluatievormen,
het gebruikte leermateriaal ...
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HOE ZIET DE MASTER ER UIT?
Vakken worden standaard in het Nederlands gegeven, tenzij anders vermeld.

ALGEMENE VAKKEN

SP

SEM

Sociale pedagogiek

6

1

Sociaal werk en sociaal beleid

6

1

Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werkliteratuur (Engelstalig)

4

1

Actuele vraagstukken in het sociaal werk (Engelstalig)

5

1

Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

5

1

Management van de social profit sector

5

2

SP

SEM

Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden

5

1

Cultuurstudies (Engelstalig)

5

1

Migration and society: an interdisciplinary introduction (Engelstalig)

5

2

Keuzevak uit aangrenzende discipline

5

1 of 2

MASTERPROEF

SP

SEM

Masterproef

24

J

KEUZEVAKKEN
Eén vak te kiezen uit

SP = aantal studiepunten
SEM = semester waarin het vak wordt gegeven (1e, 2e of jaarvak)

Benieuwd wat elk vak inhoudt?
Bekijk de studiefiches in de online studiekiezer: hier wordt niet alleen de inhoud van een vak beschreven maar vind je ook meer info over de werk- en evaluatievormen,
het gebruikte leermateriaal ...
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NA DE MASTER SOCIAAL WERK
TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

VERDER STUDEREN

COÖRDINATIE EN LEIDING

EDUCATIEVE MASTER GEDRAGSWETENSCHAPPEN

In de ruime publieke en private sector kun je coördinerende,
leidinggevende en beleidsfuncties uitoefenen.
Masters sociaal werk gaan aan de slag bij steunpunten,
koepelorganisaties en andere samenwerkingsstructuren in het
welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk, het integratiewerk, de
samenlevingsopbouw, OCMW en gemeentebesturen.
Bijvoorbeeld: stafmedewerker bij de jeugddienst, pedagogisch
coördinator in een jeugdzorgvoorziening, coördinator van
kinderopvang, educatief medewerker sociaal-artistieke praktijken,
trajectbegeleider ter ondersteuning van kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt, beleidsmedewerker vluchtelingenwerk,
beleidscoördinator welzijn in een gevangenis, medewerker binnen
een departement van de Vlaamse overheid.

Vanaf academiejaar 2019-2020 werd de Educatieve
masteropleiding ingevoerd. Dit is een masteropleiding tot leraar
die studenten enerzijds voorbereidt op het lesgeven, en anderzijds
vakinhoudelijke expertise op masterniveau aanbiedt. Dit is
mogelijk omdat in de opleiding zowel een component leraarschap
(60 SP) als een domeincomponent (pedagogische vakken, 60 SP)
zijn vervat. Met het diploma Educatieve Master kan je starten als
leraar in de 2e en 3e graad van het secundair, het hoger en het
volwassenenonderwijs en het socio-cultureel vormingswerk.
De vakken die je mag geven sluiten aan bij de gevolgde
vakdidactiek gedragswetenschappen. Ook studenten die instromen
via een schakel- of voorbereidingsprogramma kunnen
doorstromen naar deze Educatieve Master. Dit kan op twee
manieren: Je kan ervoor kiezen om onmiddellijk na je schakel- of
voorbereidingsprogramma Sociaal Werk met de Educatieve Master
te starten. Je volgt hierbij een voorbereidingsprogramma van 15 SP
(om te kunnen overschakelen naar de Educatieve Master) en het
mastertraject van 120 SP. Je kan er ook voor kiezen om eerst je
domeinmaster (Master Sociaal Werk, 60 SP) te behalen en nadien
de verkorte Educatieve Master te volgen (60 SP). In het verkort
traject volg je enkel de vakken uit de component leraarschap.
Meer info vind je op de website.

ONDERZOEK, BELEID EN ONTWIKKELING
Er zijn ook mogelijkheden voor masters sociaal werk in het
onderzoek, op academisch niveau, evenals in het kader van
praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning, beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
Bijvoorbeeld: onderzoeker aan een hogeschool of universiteit,
stafmedewerker bij koepelorganisaties of medewerker van de
studiedienst van een politieke partij.

VORMING EN HULPVERLENING
Vanuit je master sociaal werk ben je tevens goed geplaatst om
vormingsinitiatieven over diverse thema's uit het sociaal werk op
te zetten en inhoudelijk uit te werken en om hulpverleningspraktijken te ontwikkelen en te implementeren.
Bijvoorbeeld: medewerker bij drugspreventiecampagne,
vluchtelingenwerk, schuldbemiddelingsprojecten of
time-outprojecten, pedagogisch verantwoordelijke in de
jeugdzorg, kwaliteitscoördinator …

Bekijk alvast de poster met tewerkstellingsmogelijkheden!

MASTER- NA- MASTEROPLEIDINGEN
& PERMANENTE VORMINGEN
Na je master kan je ervoor kiezen om een extra master te behalen
of je te verdiepen in een permanente vorming.
Meer info hierover vind je op de website.

DOCTORAAT
Na het behalen van hun diploma verlaten de meeste
afgestudeerden de universiteit. Sommigen kiezen echter
voor het wetenschappelijk onderzoek en doctoreren.
De titel van doctor wordt toegekend na een periode van
zelfstandige studie en wetenschappelijk onderzoek in een domein
naar keuze. Voor een speciale jury verdedigen de doctorandi hun
doctoraal proefschrift. Het aantal beurzen voor
doctoraatsstudenten is evenwel beperkt.
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NOG VRAGEN?
WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN MASTER TEN OPZICHTE
VAN EEN PROFESSIONELE BACHELOR?
Waar je in je professionele bachelor getraind wordt om na drie
jaar een beroep uit te oefenen, zal een aanvullende master je
theoretische bagage aanscherpen en je blik op het werkveld nog
meer verruimen. Je wordt geprikkeld om de dingen
rondom jou in vraag te stellen. Een probleemsituatie vraagt niet
altijd om 'hoe pak ik dit best aan?’, maar misschien eerder 'hoe is
die situatie ontstaan en kunnen we daar iets mee?'
Met een master kan je ook makkelijker solliciteren voor
beleidsfuncties en leidinggevende functies.

IS MIJN KENNIS WISKUNDE WEL VOLDOENDE?
In principe volstaat de wiskunde uit het secundair onderwijs
om met Statistiek I te starten: vergelijkingen met één onbekende,
bewerkingen met kommagetallen, breuken en procenten,
vierkantswortels en machtsverheffingen.
Belangrijk is dat je van bij de start van het academiejaar de lessen
goed voorbereidt en stipt bijhoudt. Volg zeker de
oefeningensessies en maak zelf ook extra oefeningen.
Als je jouw huidige wiskundekennis wil testen en bijschaven dan
kan dit via een online platform met kennisclips en zelftests.
Je kan de cursus van Statistiek I ook alvast eens bekijken.
Het monitoraat biedt eveneens inhoudelijke
studieondersteuning voor dit vak.
Meer info: sociaalwerk.pp@UGent.be

IK STA REEDS JAREN IN HET WERKVELD. IS EEN
COMBINATIE WERKEN EN STUDEREN HAALBAAR?
In de huidige maatschappij waar levenslang leren niet meer is
weg te denken, doet ook de universiteit inspanningen om dit
mogelijk te maken. Voor studenten die minimaal halftijds werken,
bestaat het werkstudentenstatuut waardoor je van bepaalde
faciliteiten kan genieten, zoals het verplaatsen van examens,
vragen naar een alternatieve taak bij groepswerk ...
De opleiding gaat hier vrij flexibel mee om en probeert ook de
meerwaarde van werkstudenten in de opleiding mee te nemen in
de lessen. De spreiding van het vakkenpakket over meerdere jaren,
de digitale lesopnames, de ontmoetingsmomenten tussen
werkstudenten onderling en trajectbegeleiding, het Vlaams
opleidingsverlof … maken het mogelijk om een evenwicht te
vinden tussen de studie en werk- en /of gezinssituatie.
Het is uiteraard een uitdagende combinatie, maar de
werkstudenten die jaarlijks afstuderen tonen aan dat het
haalbaar is. Meer info hierover kan je vinden in de
infobrochure voor werkstudenten.
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HOE ZIET EEN LESWEEK ERUIT?
De lessenroosters kan je raadplegen via jouw specifiek
programma in de studiegids.
Bij het vakkenoverzicht vind je rechts bovenaan een rooster
per semester. Vanaf juni zijn de roosters van het volgende
academiejaar beschikbaar. Je vindt er een overzicht van
de algemene vakken en de vakken per opleiding, zowel de
verplichte als de keuzevakken.
Meer uitleg over de leslocaties in de laatste kolom vind je op
de website van de Facultaire Dienst onderwijsondersteuning.

WAT WORDT VAN MIJ VERWACHT IN DE STAGE?
In het schakelprogramma is een stage voorzien van 170 uren
(niet voor studenten met vooropleiding Sociaal werk,
Orthopedagogie en Pedagogie van het jonge kind) en in het
voorbereidingsprogramma van 500 uren. Tijdens deze stage
draaien toekomstige masters in het sociaal werk mee in een
sociaal-werkpraktijk naar keuze. Dit is een breed veld van
praktijken: de stageplek kan zowel een vzw, een overheidsdienst, een onderzoekscentrum of koepelvereniging zijn en dit
in relatie tot heel diverse thema’s en sociale vraagstukken.
Stageplaatsen zijn mogelijk in jeugdwerk, integrale jeugdzorg,
algemeen of forensisch welzijnswerk, migratie en inburgering,
armoede, buurtwerk, sociaal-cultureel of sociaal-artistiek
werk…
De stage kan zowel in binnenland als buitenland plaatsvinden.
De bedoeling van de stage is om de opgedane kennis van
theoretische concepten en onderzoek te verbinden aan een
dagdagelijkse praktijk. Tijdens de stage gaan studenten op zoek
naar de theoretische kaders die (impliciet) gehanteerd worden
in die praktijk, of omgekeerd, ervaren ze hoe theoretische
concepten concreet vorm krijgen in de dagdagelijkse werking. De
meerwaarde van de stage schuilt met andere woorden in het
leren reflecteren op sociaal-werkpraktijken vanuit een sociaalpedagogisch denkkader.

IK HEB MIJN DIPLOMA VAN DE PROFESSIONELE BACHELOR
NOG NIET BEHAALD, KAN IK AL STARTEN MET HET
SCHAKELPROGRAMMA?
Dat kan, op voorwaarde dat je maximaal nog 60 studiepunten moet
behalen in je professionele bacheloropleiding. Je richt daartoe een
schriftelijke vraag aan de trajectbegeleiding van de faculteit, die je
vraag voorlegt aan de curriculumcommissie.
Bij je schrijven voeg je een inschrijvingsattest van de hogeschool en
een attest waaruit blijkt dat je niet meer dan 60 studiepunten moet
opnemen om je bachelordiploma te behalen.
Zolang je dit diploma niet kan voorleggen, kan je niet meer dan
50 studiepunten opnemen aan de faculteit.

WABLIEF?
CONTRACT

STUDIEFICHE

Inschrijvingswijze afhankelijk van het doel van de studies en de
mogelijkheid om de lessen bij te wonen.
Men onderscheidt: diplomacontract, examencontract en
creditcontract.

Beschrijving van een opleidingsonderdeel in de studiekiezer.

CURRICULUM
Het geheel van opleidingsonderdelen dat een student tijdens
een academiejaar volgt.

GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT (GIT)
Elk studietraject dat afwijkt van de vastgelegde
modeltrajecten.

STUDIEOMVANG
Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel
of aan een opleidingsprogramma.

STUDIEPUNT (SP)
Drukt de studieomvang van een opleidingsonderdeel of
opleidingsprogramma uit.
Een studiepunt is gelijk aan 25 tot 30 uur onderwijs-, studieen evaluatieactiviteiten.

STUDIETIJD
LEERKREDIET
Elke student die start in het hoger onderwijs, krijgt van de
Vlaamse overheid een leerkrediet van 140 punten.
Dit is een middel om je studievoortgang te bewaken. De
studiepunten waarvoor je inschrijft gaan af van je leerkrediet,
maar als je slaagt krijg je de punten weer terug. Het is dus
belangrijk dat je de studiepunten behaalt waarvoor je inschrijft.
Indien je leerkrediet is opgebruikt kan je niet meer inschrijven
voor een opleiding. Leerkrediet is niet van toepassing op
schakel- en voorbereidingsprogramma's, maar wel op de
aansluitende master.

De in uren weergegeven tijd die van de gemiddelde student
wordt gevergd om de voorgeschreven onderwijs-, studie- en
evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel of opleiding
met succes af te ronden.

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Een programma dat wordt opgelegd aan studenten die in het
bezit zijn van een diploma van academische bachelor en die een
andere masteropleiding willen starten of een andere afstudeerrichting in dezelfde masteropleiding.

MASTERPROEF (OF SCRIPTIE)
Een werkstuk waarmee de masteropleiding wordt afgesloten.
De student moet aantonen dat hij/zij kritisch kan nadenken,
analyseren, samenvatten en door onderzoek een probleem
kan oplossen.

PERIODEGEBONDEN EVALUATIE
Evaluatie van de studieprestaties van studenten tijdens de
examenperiode.

PERMANENTE OF NIET-PERIODEGEBONDEN EVALUATIE
Meestal meerdere evaluaties van studieprestaties binnen
en buiten de examenperiodes (taken, practica ...).

Meer info in het onderwijs-en examenreglement.

SCHAKELPROGRAMMA

Heb je nog vragen, neem dan een kijkje op de website van de
Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO).
Je vindt er heel wat extra informatie.

Een programma dat wordt opgelegd aan studenten die in het
bezit zijn van een diploma van professionele bachelor en die na
het schakelprogramma een masteropleiding willen starten.

Vind je ook daar geen antwoord, neem gerust contact op met
de studie- en trajectbegeleiders van de faculteit via
sociaalwerk.pp@UGent.be
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Afdeling Studieadvies
Campus Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
www.ugent.be/studieadvies
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
09 264 62 67
sociaalwerk.pp@UGent.be
www.ugent.be/pp

