
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
De opleiding in een notendop.



PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
̶ Ontwikkeling en ontplooiing van mensen in de context van gezin, school, arbeid en samenleving

̶ Zowel in gewone als in maatschappelijk kwetsbare situaties

̶ Onderwijs en vorming, opvoeding  +  ondersteuning, participatie en inclusie staan centraal

̶ Focus op context

̶ Academische opleiding: wetenschappelijk karakter



PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACTUEEL



OPBOUW VAN DE OPLEIDING
̶ 5 jaren: 

• 3 jaar Bachelor (180 SP)

• 2 jaar Master (120 SP)

̶ Eerste 2 jaren gemeenschappelijk, 

nadien afstudeerrichting kiezen

• Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies

• Pedagogiek & Onderwijskunde

• Sociale agogiek (-> Master Sociaal werk)

− Educatieve master

https://www.ugent.be/pp/nl/opleidingen/educatieve-master/overzicht.htm


VAKKENPAKKET
̶ 1 jaar = 60 studiepunten

̶ Soorten vakken:
• Pedagogische kern

• Methodologische basis

• Onderbouwende vakken

• Ethisch en deontologisch

• Historisch-maatschappelijk

• Praktijk: stage in 3e Ba en Master

̶ Online studiegids voor meer info

̶ Bestel de bachelorbrochure

https://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/H/
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek


AFSTUDEERRICHTINGEN

Klinische Orthopedagogiek 
& Disability Studies

Pedagogiek & Onderwijskunde Sociale agogiek 
(Sociaal werk)

Pedagogisch handelen in maatschappelijke 
complexe, kwetsbare situaties

Pedagogisch handelen m.b.t. leren en 
ontwikkelen

Pedagogisch handelen in brede samenleving

Mensen met een beperking
Gedrags- en emotionele stoornissen
Verslavingsproblematiek

Opvoedingscontexten
Onderwijssettings
Opleiding

Welzijn
Kinderen en jeugd
Kwetsbare doelgroepen

Diagnostiek
Bijzondere ondersteuning van mensen
Gezinsgerichte ondersteuning

Leren
Vorming

Maatschappelijke dienstverlening



TEWERKSTELLING

Bekijk de tewerkstellingsposters voor meer info

Klinische Orthopedagogiek 
& Disability Studies

Pedagogiek & Onderwijskunde Sociaal werk
(Sociale agogiek)

Educatieve master
Gedragswetenschappen

(Geestelijke) gezondheidszorg: 
voorzieningen

Opvoedings- en adviescentra Welzijnswerk, OCMW
Samenlevingsopbouw

Onderwijs: 2e en 3e graad 
secundair onderwijs

Psychiatrie Educatieve uitgeverijen, musea
Ontwerpen van programma’s

Maatschappelijke dienstverlening Hoger onderwijs

Zorg aan personen met een 
beperking

Lerarenopleiding
Begeleiden van leerkrachten

Integratiewerk, buurtwerk Volwassenenonderwijs, 
Basiseducatie

Bijzondere jeugdzorg
Jeugdbescherming

Bedrijfsopleidingen, 
loopbaanbegeleiding, VDAB

Sociaal-cultureel werk
Social profit sector

Bedrijfsopleidingen, coaching, 
trainingen, loopbaanbegeleiding

Jeugdhulpverlening
Gezinsbegeleiding

Onderwijsbegeleidingsdiensten 
(Ministerie), Beleidsadvisering 

Overheid, steunpunten Overheid, beleidsondersteuning, 
pedagogisch adviseur

Leerlingbegeleiding, CLB’s
Ondersteunen van schoolteams

Leerlingbegeleiding
Onderwijs, CLB’s

Onderwijs
CLB’s

Educatief medewerker, 
vormingsmedewerker

Onderzoek Onderzoek Onderzoek Onderzoek

https://www.ugent.be/pp/nl/toekomstige-student/infodagen/kiezenvoorpeda/kiezenvoorpeda#Afstudeerrichtingen&Jobs


ECHT UGENT
̶ Afstudeerrichting reeds kiezen in bacheloropleiding (3e Bachelor)

̶ Stage in Bachelor + Master

̶ We denken breed: vanuit verschillende perspectieven, kritisch, open

̶ We ontwikkelen talenten bij personeel en studenten

̶ We vernieuwen

̶ We denken internationaal: mogelijkheid tot buitenlandse ervaring

̶ Iedereen bouwt mee: studenten hebben inspraak

̶ Kwaliteit staat voorop
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https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/internationalisering/uitgaande-mobiliteit/overzicht.htm


EEN PEDAGOOG VAN DE UGENT
1. Kan goed en creatief functioneren in het pedagogisch werkveld

2. Is maatschappelijk bewust en geëngageerd

3. Kan goed samenwerken en (wetenschappelijk) communiceren

4. Is intellectueel actief (kan kritisch en probleemoplossend denken)

5. Kan wetenschappelijk denken (wetenschappelijk onderzoek lezen, uitvoeren) 

6. Heeft een grondige theoretische pedagogische bagage
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Misschien tot binnenkort!


