STARTEN IN FEBRUARI IN SP/VP SOCIAAL WERK
Beste student

Omdat we regelmatig vragen krijgen van februari-starters hoe hun studies zullen verlopen, hebben we
onderstaande voorbeeldtrajecten uitgewerkt. Deze trajecten geven jou een beeld hoe jouw studietraject
eruit zou kunnen zien, in het ideale scenario (waarbij je telkens voor alles slaagt) en als voltijds student.
Deze voorbeeldtrajecten zijn zeker geen verplichting m.b.t. welke vakken je wel en niet moet opnemen:
dit is nog steeds jouw beslissing. Je kan er dus ook voor kiezen om een ander traject samen te stellen,
en de vakken bijvoorbeeld te spreiden over een langere termijn. Als je vakken moet hernemen of
bijkomende vrijstellingen verkrijgt dan kan dit ook effect hebben op jouw traject.

We raden bij de samenstelling van jouw traject aan om zeker de volgende richtlijnen te respecteren:
-

-

-

Leg de vakken Statistiek I – Statistiek II – Onderzoeksmethoden I op volgorde af. Wacht dus met
Statistiek II en Onderzoeksmethoden I tot je ook Statistiek I hebt gezien.
Geef voorrang aan het laagste modeltraject en leg de opleiding op volgorde af: eerst het
schakel/voorbereidingsprogramma, dan master.
Keuzevak: Kies jouw keuzevak in functie van jouw traject en leg dit in het semester waarin je
het meeste ruimte hebt.
Masterproef: Onderzoeksvaardigheden is de voorbereiding op Masterproef, leg deze vakken af
in opeenvolgende jaren. Masterproef is het sluitstuk van de opleiding: neem dit helemaal op de
einde op. Masterproef is flexibel: je kiest samen met jouw promotor wanneer je aan jouw
masterproef werkt. Hierdoor is masterproef relatief eenvoudig in te plannen en kan het
zwaartepunt zowel in het eerste als tweede semester liggen, afhankelijk van wat het beste in
jouw traject past.
Stage: De invulling van stage is afhankelijk van jouw vooropleiding. Niet voor alle
vooropleidingen is er stage voorzien en de invulling verschilt sterk in het schakelprogramma
t.o.v. het voorbereidingsprogramma. Informeer je goed.
Kijk de praktische combineerbaarheid van vakken na m.b.t. les- en examenroosters en vermijd
overlap.

Nog vragen? Je kan ons steeds bereiken via sociaalwerk.pp@UGent.be
Veel succes!
Team Pedagogische wetenschappen & Sociaal werk

VOORBEELDTRAJECT SP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Sociaal werk en Orthopedagogie
Schakelprogramma van 63 à 65 SP + Master van 60 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het schakelprogramma Sociaal werk veranderen voor de vooropleidingen Sociaal werk
en Orthopedagogie: het nieuwe schakelprogramma zal 61 à 62 studiepunten omvatten in plaats van 63 à 65. Studenten die
in februari 2021 reeds starten in het oude, langere programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe, kortere programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020 -2021 zullen
meetellen in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen. Onderstaand voorbeeldtraject werd
reeds uitgewerkt op basis van het nieuwe schakelprogramma van 61 à 62 studiepunten.
Het schakelprogramma bestaat uit een selectie vakken van de 1 e, 2e en 3e academische bachelor Sociale agogiek. Het is
inhoudelijk samengesteld, afgestemd op jouw vooropleiding, wat wil zeggen dat het schakelprogramma is opgebouwd uit
vakken die je nodig hebt om mee te kunnen volgen in de masteropleiding.
Het nadeel van deze opbouw is dat het schakelprogramma soms praktisch minder handig is. Zo valt de meerderheid van
de schakelvakken in het eerste semester, terwijl het tweede semester eerder ‘leeg’ is. Dit onevenwicht kan je deels
opvangen door je keuzevakken steeds in het tweede semester te kiezen.
Studenten die 22 of 24 studiepunten te weinig vinden, kunnen in AJ 2020-2021 ook reeds mastervakken opnemen om hun
curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor Sociaal-werktheorieën en/of het keuzevak in de masteropleiding.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2
Wetenschapstheoretische grondslagen van de
pedagogiek
Pedagogiek van voorschoolse voorzieningen
Keuzevak schakelprogramma

SP
6
5
5 of 7

JAARVAKKEN

SP

Onderzoeksvaardigheden *

6

TOTAAL: 22 of 24 studiepunten
* Opmerking: Inschrijven voor een jaarvak kan officieel tot 28 februari maar let op, dit vak is reeds gestart in september.
Je zal dus bepaalde zaken moeten ophalen. Neem vooraf contact op met de lesgever om de mogelijkheden tot laattijdig
inschrijven voor dit vak na te gaan. De contactgegevens van de lesgever vind je in de online studiegids.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Statistiek I
Methodologie
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Cultuur en educatie
Interculturele pedagogiek
Sociaal werk op de eerste lijn / Sociale agogiek

7
4
6
5
5
6

Management van de social profit sector
Sociaal-werktheorieën
Keuzevak master
(Masterproef) **

SP
5
6
5

TOTAAL: 49 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werk
literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

6
6
4

SP

5
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef **

24

TOTAAL: 50 studiepunten
** Opmerking: Masterproef is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op de einde op. Je kan in AJ
2021-2022 echter al starten met masterproef en deze vervolgens afwerken in AJ 2022-2023. In AJ 2022-2023 heb je
dan de keuze om Masterproef op te nemen als eerstesemestervak (indienen in januari) of als jaarvak (indienen in
mei). Zo kan je afstuderen in februari of in juni. Deze keuze maak je bij de start van AJ 2022-2023, nadien kan je dit
niet meer veranderen. De tweede zittijd ligt steeds in augustus. Overleg vooraf met jouw promotor om samen de
haalbaarheid na te gaan. Je neemt masterproef pas op in jouw curriculum in het academiejaar waarin je zal indienen.
Wil je voordien al starten met masterproef dan bespreek je dit met de vakgroep.
De totale studieduur is minimum 2 jaar als je in februari start in een schakelprogramma Sociaal werk van 61 à 62
studiepunten.

Totale studieduur: 2 jaar
Afstuderen in februari mogelijk

VOORBEELDTRAJECT SP SOCIAAL WERK
Vooropleiding Gezinswetenschappen
Schakelprogramma van 67 SP + Master van 60 SP
Vooropleidingen Pedagogie van het jonge kind, Sociale
readaptatiewetenschappen, Toegepaste psychologie
Schakelprogramma van 84 à 85 SP + Master van 60 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het schakelprogramma Sociaal werk veranderen voor de vooropleidingen
Gezinswetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sociale readaptatiewetenschappen en Toegepaste psychologie.
Deze vooropleidingen kunnen vanaf AJ 2021-2022 aansluiten bij de vooropleidingen professionele bachelor Sociaal werk
en Orthopedagogie en instromen via een schakelprogramma van 61 à 62 studiepunten in plaats van 67, 84 of 85
studiepunten. Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude, langere programma, zullen vanaf september 2021
automatisch worden overgezet naar het nieuwe, kortere programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ
2020-2021 zullen meetellen in het nieuwe programma, zelfs als deze vakken niet langer bestaan in het nieuwe
programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.
Indien je in het tweede semester van AJ 2020-21 meerdere keuzevakken opneemt en behaald, zal je voor evenveel
studiepunten worden vrijgesteld aan vakken uit het nieuwe programma.. De lengte van jouw schakelprogramma zal zo
steeds 61 à 62 studiepunten zijn, onafhankelijk van de behaalde vakken in AJ 2020-21.
De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer
2021 kunnen bekijken op deze website.

Overzicht

Uitwerking
Zie pagina 3, schakelprogramma Sociaal werk, vooropleidingen Sociaal werk en Orthopedagogie

VOORBEELDTRAJECT SP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Onderwijs, Maatschappelijke veiligheid, Logopedie,
Audiologie, Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie
Schakelprogramma van 84 à 85 SP + Master van 60 SP
Belangrijke opmerking
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het schakelprogramma Sociaal werk veranderen voor de vooropleidingen Onderwijs,
Maatschappelijke veiligheid, Logopedie, Audiologie, Verpleegkunde, Vroedkunde en Ergotherapie.
Het nieuwe schakelprogramma zal 80 studiepunten omvatten in plaats van 84 of 85 studiepunten. Studenten die in februari
2021 reeds starten in het oude, langere programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden overgezet naar het
nieuwe, kortere programma. Indien je in AJ 2020-21 één of meerdere van de oude vakken opneemt en behaald, zal je voor
evenveel studiepunten worden vrijgesteld aan vakken uit het nieuwe programma:. De lengte van jouw schakelprogramma
zal zo steeds 80 studiepunten zijn, onafhankelijk van de behaalde vakken in AJ 2020-21. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’
afleggen. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf
de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.
De vakken van het schakelprogramma vallen voornamelijk in het eerste semester. Dit komt doordat dit programma
inhoudelijk werd samengesteld (nl. welke inhouden heb je nodig om in te stromen in de master) en niet o.b.v. praktische
overwegingen. Het eerste semester is daardoor steeds iets zwaarder dan het tweede semester.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Wetenschapstheoretische grondslagen
Pedagogiek van voorschoolse voorzieningen
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw
Gemeenschapsgerichte
eerstelijnsgezondheidszorg / Sociologie *
Politieke vraagstukken van duurzaamheid *

6
5
6
5
5

TOTAAL: 27 studiepunten
* Opmerking: Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg, Sociologie en Politieke vraagstukken van duurzaamheid
vallen weg in het nieuwe programma. Indien je in AJ 2020-2021 één of meerdere van deze vakken behaald, zal je in AJ
2021-2022 worden vrijgesteld voor evenveel studiepunten aan nieuwe vakken. De overgangsmaatregelen, waarin wordt
uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Statistiek I
Methodologie
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Sociaal werk op de eerste lijn
Sociale agogiek
Jeugdrecht en jeugdhulp

7
4
6
6
6
5

Keuzevak master
Management van de social profit sector
Sociaal-werktheorieën

SP
5
5
6

JAARVAKKEN

SP

Onderzoeksvaardigheden
Praktijktheorie en stage

6
7

TOTAAL: 63 – 10* = 53 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Cultuur en educatie
Interculturele pedagogiek
Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-ped. en sociaal-werk literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

SP

5
5
6
6
4
5
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef *

24

TOTAAL: 60 studiepunten
* Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.
De totale studieduur is minimum 2,5 jaar als je in februari start in een schakelprogramma Sociaal werk van 80
studiepunten.

Totale studieduur: 2,5 jaar
Afstuderen in juni

VOORBEELDTRAJECT VP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Pedagogische wetenschappen: afstudeerrichting
Sociale agogiek
Voorbereidingsprogramma van 60 SP + Master van 60 SP
Belangrijke opmerking
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Sociaal werk veranderen. Voor studenten met
vooropleiding Pedagogische wetenschappen: afstudeerrichting Sociale agogiek is de verandering minimaal: Studie van
sociaal werkpraktijken wordt Comparatief sociaal werk. Dit is een naamswijziging, de vakken zijn inhoudelijk gelijk. Wie in
AJ 2020-2021 slaagt voor Studie van sociaal werkpraktijken, zal worden vrijgesteld voor het nieuwe vak Comparatief
sociaal werk.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Sociaal recht en sociale zekerheid
Studie van sociaal werkpraktijken
Gezinspedagogiek
Politieke vraagstukken van duurzaamheid
Keuzevak VP

5
8
5
5
5

JAARVAKKEN

SP

Onderzoeksvaardigheden *

6

TOTAAL: 34 studiepunten
* Opmerking: Inschrijven voor een jaarvak kan officieel tot 28 februari. Let op, dit vak is reeds gestart in september. Je zal
dus bepaalde zaken moeten ophalen. Neem vooraf contact op met de lesgever om de mogelijkheden tot laattijdig
inschrijven voor dit vak na te gaan. De contactgegevens van de lesgever vind je in de online studiegids.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2
Management van de social profit sector
Keuzevak master

SP
5
5

JAARVAKKEN

SP

Sociaal-werkstage **
(Masterproef) ***

27

TOTAAL: 37 studiepunten
** Opmerking: De sociaal-werkstage omvat 500 uren en loopt standaard van september tot januari. De stage neemt
vrijwel het volledige eerste semester in beslag, en is moeilijk gelijktijdig te combineren met theorievakken.

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werk
literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

SP

6
6
4
5
5

JAARVAKKEN

SP

(Masterproef) ***

24

TOTAAL: 50 studiepunten
*** Opmerking: Masterproef is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op de einde op. Je kan in AJ
2021-2022 echter al starten met masterproef en deze vervolgens afwerken in AJ 2022-2023. In AJ 2022-2023 heb je
dan de keuze om Masterproef op te nemen als eerstesemestervak (indienen in januari) of als jaarvak (indienen in
mei). Zo kan je afstuderen in februari of in juni. Deze keuze maak je bij de start van AJ 2022-2023, nadien kan je dit
niet meer veranderen. De tweede zittijd ligt steeds in augustus. Overleg vooraf met jouw promotor om samen de
haalbaarheid na te gaan. Je neemt masterproef pas op in jouw curriculum in het academiejaar waarin je zal indienen.
Wil je voordien al starten met masterproef dan bespreek je dit met de vakgroep.

De totale studieduur is minimum 2 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma Sociaal werk van 60
studiepunten.

Totale studieduur: 2 jaar
Afstuderen in februari mogelijk

VOORBEELDTRAJECT VP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische wetenschappen:
afstudeerrichtingen Pedagogiek & Onderwijskunde,
Orthopedagogiek, Klinische orthopedagogiek & Disability Studies
Voorbereidingsprogramma van 74 SP + Master van 60 SP
Belangrijke opmerking
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Sociaal werk veranderen. Voor studenten met
vooropleidingen Pedagogische wetenschappen: afstudeerrichtingen Pedagogiek & Onderwijskunde, Orthopedagogiek,
Klinische orthopedagogiek & Disability Studies en Onderwijskunde zal het nieuwe voorbereidingsprogramma 73
studiepunten omvatten in plaats van 74 studiepunten.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude, langere programma, zullen vanaf september 2021 automatisch
worden overgezet naar het nieuwe, kortere programma. Indien je in AJ 2020-21 één of meerdere van de oude vakken
opneemt en behaald, zal je voor evenveel studiepunten worden vrijgesteld aan vakken uit het nieuwe programma: De
lengte van jouw voorbereidingsprogramma zal zo steeds 73 studiepunten zijn, onafhankelijk van de behaalde vakken in AJ
2020-21. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.
De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer
2021 kunnen bekijken op deze website.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Sociaal recht en sociale zekerheid
Studie van sociaal werk praktijken
Gezinspedagogiek
Politieke vraagstukken van duurzaamheid
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw

5
8
5
5
7

TOTAAL: 30 studiepunten
Opmerking: Je kan ook Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen (5 studiepunten) opnemen dit semester. Dit vak is
niet opgenomen in het nieuwe voorbereidingsprogramma. Indien je in AJ 2020-2021 slaagt voor Pedagogiek van de
voorschoolse voorzieningen, zal je in AJ 2021-2022 worden vrijgesteld voor één van de vakken in het nieuwe
voorbereidingsprogramma. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen
wegvallen, zal je vanaf de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociaal werk op de eerste lijn

6

Management van de social profit sector
Sociaal-werktheorieën
Keuzevak master

SP
5
6
5

JAARVAKKEN

SP

Sociaal-werkstage **
Onderzoeksvaardigheden

27
6

TOTAAL: 55 studiepunten
** Opmerking: De sociaal-werkstage omvat 500 uren en loopt standaard van september tot januari. De stage neemt
vrijwel het volledige eerste semester in beslag, en is moeilijk gelijktijdig te combineren met theorievakken.

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werk
literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

SP

6
6
4
5
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef ***

24

TOTAAL: 50 studiepunten
*** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.
De totale studieduur is minimum 2,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma Sociaal werk van 73 à
74 studiepunten.

Totale studieduur: 2,5 jaar
Afstuderen in juni

VOORBEELDTRAJECT VP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Criminologische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma van 88 SP + Master van 60 SP
Belangrijke opmerking
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Sociaal werk veranderen. Voor studenten met
vooropleiding Criminologische wetenschappen zal het nieuwe voorbereidingsprogramma 73 studiepunten omvatten in
plaats van 88 studiepunten.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude, langere programma, zullen vanaf september 2021 automatisch
worden overgezet naar het nieuwe, kortere programma. Indien je in AJ 2020-21 één of meerdere van de oude vakken
opneemt en behaald, zal je voor evenveel studiepunten worden vrijgesteld aan vakken uit het nieuwe programma: De
lengte van jouw voorbereidingsprogramma zal zo steeds 73 studiepunten zijn, onafhankelijk van de behaalde vakken in AJ
2020-21. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe
vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.
Studenten die in AJ 2020-2021 meer dan 23 studiepunten willen opnemen, kunnen ook reeds mastervakken opnemen om
hun curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor Sociaal-werktheorieën en/of het keuzevak in de masteropleiding.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Sociaal recht en sociale zekerheid
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw
Wetenschapstheoretische grondslagen van de
pedagogiek*
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen*

5
7
6
5

TOTAAL: 23 studiepunten
* Opmerking: Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek en Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen
vallen weg in het nieuwe programma. Indien je in AJ 2020-2021 één of beide van deze vakken behaald, zal je in AJ 20212022 worden vrijgesteld voor evenveel studiepunten aan nieuwe vakken. De overgangsmaatregelen, waarin wordt
uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociaal werk op de eerste lijn

6

Management van de social profit sector
Sociaal-werktheorieën
Keuzevak master
Comparatief sociaal werk
Gezinspedagogiek
Politieke vraagstukken van duurzaamheid

SP
5
6
5
7
5
5

JAARVAKKEN

SP

Sociaal-werkstage **
Onderzoeksvaardigheden

27
6

TOTAAL: 72 – 11* = 61 studiepunten
** Opmerking: De sociaal-werkstage omvat 500 uren en loopt standaard van september tot januari. De stage neemt
vrijwel het volledige eerste semester in beslag, en is moeilijk gelijktijdig te combineren met theorievakken.

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werk
literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

SP

6
6
4
5
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef ***

24

TOTAAL: 50 studiepunten
*** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.
De totale studieduur is minimum 2,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma Sociaal werk van 73 à
74 studiepunten.

Totale studieduur: 2,5 jaar
Afstuderen in juni

VOORBEELDTRAJECT VP SOCIAAL WERK
Vooropleidingen Psychologie, Bestuurskunde en publiek
management, Logopedische en audiologische wetenschappen,
Studiegebied Politieke en sociale wetenschappen,
Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte, Geschiedenis
Voorbereidingsprogramma van 83 à 88 SP + Master van 60 SP
Belangrijke opmerking
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Sociaal werk veranderen. Voor studenten met
vooropleidingen Psychologie, Bestuurskunde en publiek management, Logopedische en audiologische wetenschappen,
Studiegebied Politieke en sociale wetenschappen, Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte en Geschiedenis zal het nieuwe
voorbereidingsprogramma 84 studiepunten omvatten in plaats van 83 of 88 studiepunten.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Indien je in AJ 2020-21 één of meerdere van de oude vakken opneemt en behaald,
zal je voor evenveel studiepunten worden vrijgesteld aan vakken uit het nieuwe programma : De lengte van jouw
voorbereidingsprogramma zal zo steeds 84 studiepunten zijn, onafhankelijk van de behaalde vakken in AJ 2020-21. Je kan
dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies
zullen wegvallen, zal je vanaf de zomer 2021 kunnen bekijken op deze website.
Studenten die in AJ 2020-2021 meer dan 23 studiepunten willen opnemen, kunnen ook reeds mastervakken opnemen om
hun curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor Sociaal-werktheorieën en/of het keuzevak in de masteropleiding.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Sociaal recht en sociale zekerheid
Wetenschapstheoretische grondslagen van de
pedagogiek
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen*
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw

5
6
5
7

TOTAAL: 23 studiepunten
* Opmerking: Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen valt weg in het nieuwe programma. Indien je in AJ 2020-2021
slaagt voor dit vak, zal je in AJ 2021-2022 worden vrijgesteld voor 5 studiepunten aan nieuwe vakken.
De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welk nieuw vak precies zal wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021
bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociaal werk op de eerste lijn
Sociale agogiek
Jeugdrecht en jeugdhulp
Internationaal sociaal werk

6
6
5
6

Sociaal-werktheorieën
Gezinspedagogiek

SP
6
5

JAARVAKKEN

SP

Sociaal-werkstage **
Onderzoeksvaardigheden

27
6

TOTAAL: 67 – 5* = 62 studiepunten
** Opmerking: De sociaal-werkstage omvat 500 uren en loopt standaard van september tot januari. Voor studenten
die het voorbereidingsprogramma van 84 studiepunten in februari aanvatten, kan de stage uitzonderlijk in het
tweede semester doorgaan. Neem hiervoor ruim vooraf contact op met de verantwoordelijke lesgever. De
contactgegevens van de lesgever vind je in de online studiegids.

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Sociale pedagogiek
Sociaal werk en sociaal beleid
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werk
literatuur
Actuele vraagstukken in het sociaal werk
Sociaal-ruimtelijk sociaal werk

6
6
4

Management van de social profit sector
Keuzevak master

SP
5
5

5
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef ***

24

TOTAAL: 60 studiepunten
*** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.
De totale studieduur is minimum 2,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma Soc iaal werk van 84
studiepunten.

Totale studieduur: 2,5 jaar
Afstuderen in juni

