
Startdag

Master Gender en Diversiteit



"Ik zou geen moment twijfelen om de master opnieuw te doen, 

deze heeft mij inzichten gegeven die onmisbaar zijn zowel voor 

mezelf als mens als voor mijn verdere professionele leven." 

"De master Gender en Diversiteit heeft me doen 

inzien dat G&D een verplicht vak in iedere 

opleiding zou moeten zijn: in Bedrijfsmanagement, 

Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Informatica, 

enzovoort." 



Opbouw

studieprogramma



Doel

Structuur/opbouw programma verhelderen

 inhoudelijke logica opbouw verhelderen



1.Structuur opleiding
1. Vaste stamvakken (verplicht) 15 ECTS

Gender&Intersectionality (UGent  - Chia Longman)

Overzicht van het feministisch denken (VUB – Gily Coene)

Seminarie diversiteits- en gendertheorieën (KU Leuven- Veerle Draulans)

5 ECTS – SEM 1

5 ECTS – SEM 1

5 ECTS – SEM 1

2. Flexibele stamvakken (3 vakken opnemen) 15 ECTS

Gender, diversity and politics (VUB – Karen Celis)

Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief (UGent – Julie Carlier)

Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt – Patrizia Zanoni)

Gender en diversiteit: wetenschap en maatschappij (KU Leuven – Veerle Draulans)

Gender en diversiteit in de EU en internationale politiek (UAntwerpen – Petra Meier)

5 ECTS – SEM 1

5 ECTS – SEM 1

5 ECTS – SEM 2

5 ECTS – SEM 2

5 ECTS – SEM 2

4. Keuzevakken (1 of 2 vakken opnemen) 5 of 10 ECTS

Keuze uit 20-tal keuzevakken/vrije keuze/niet-gekozen flexibele stamvakken 

http://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html

3. Stage (korte of lange stage) 5 of 10 ECTS

Reflectiestage

Participatiestage

5 ECTS 

10 ECTS 

5. Masterproef 15 ECTS

http://studiegids.ugent.be/2016/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html


2.Vaste stamvakken

 Gender and Intersectionality (onderwijstaal: Engels)

5 ECTS – UGent – Chia Longman, Carine Plancke & Ladan

Rahbari

 Overzicht van het feministisch denken

5 ECTS – VUB – Sophie Withaeckx (tvv Gily Coene)

 Seminarie diversiteits- & gendertheorieën 

5 ECTS –KU Leuven – Veerle Draulans



2.Vaste stamvakken

 verplicht voor iedereen + verplichte aanwezigheid

 semester 1, (meestal) dinsdag

 Opgelet! Woe 11/10 ipv 10/10 (treinstaking)

 Brussel, Ravensteingalerij, Mezzanine-zaal 



2.Vaste stam - Gender and Intersectionality 

Chia Longman, Carine Plancke & Ladan Rahbari (UGent)

 Theorieën en concepten

 Toepassingen: thema ’the body'

 Combinatie hoorcollege en werkcollege (ENG)

 Eerste college: di 26/9. namiddag– Minerva!

 Werkstuk: feedback op eerste versie

 Schriftelijk examen/open vragen



2.Vaste stam - Overzicht van het feministisch

denken
Sophie Withaeckx (VUB)

 Eerste college: dinsdag 26 september voormiddag

 Genealogie van het feministische denken

 Overzicht ideeën toonaangevende feministische denkers

 Stromingen, kernconcepten, vraagstukken

 Lectuuropdrachten (6) & groepsdiscussies

 Schriftelijk examen met open vragen



2. Vaste stam - Sem. diversiteits- en 

gendertheorieën

Veerle Draulans, KU Leuven

 Combinatie groepswerk & presentatie

 individuele voorbereiding & reflectie op proces

 Werkcollege: sterk actieve betrokkenheid studenten, aanwezigheid

 Inhoud & werkwijze: 3/10: voor-en namiddag volledige groep

 daarna: twee groepen, 9u-13u & 14u-18u (zie lesrooster)

 Eindopdracht: groepspaper & individuele paper



3.Flexibele stam

Sem 1:  2 mogelijkheden

Gender, diversity and politics 

5 ECTS – VUB – Karen Celis 

Donderdag 10-13 u – teleclassing

Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief

5 ECTS – UGent – Julie Carlier & Gita Deneckere

Vrijdag – 13-16 u -teleclassing



3.Flexibele stam

Sem 2:  3 mogelijkheden

Diversity, Equality and Inclusion in Organizations 

5 ECTS - UHasselt -Patrizia Zanoni

maandag 10-12 u - teleclassing

Gender en diversiteit: wetenschap en maatschappij 

5 ECTS – KU Leuven – Veerle Draulans

donderdag februari & maart 9-11 & 14-16  - teleclassing

Gender en diversiteit in de EU en internationale politiek 

5 ECTS – UAntwerpen – Petra Debusscher (tvv Petra Meier)



3.Flexibele stamvakken

Rationale? 

Verschillende disciplines, elke universiteit 1 vak

 politieke wetenschappen (Karen Celis, VUB + Petra Debusscher (tvv Petra 

meier - UAntwerpen)

 geschiedenis (Julie Carlier, Gita Deneckere, UGent)

 economie,management,HR (Patrizia Zanoni, Hasselt)

 sociale wetenschappen (Veerle Draulans, KU Leuven)

 3 vakken te kiezen uit 5 

 semester 1 of semester 2: concrete planning & locatie: zie website master 

gender en diversiteit



3.Flexibele stamvakken

 modaliteiten (verplichte?) aanwezigheid: zie studiefiche + afspraak
met lesgever

 vrijstelling mogelijk indien vak reeds behaald, maar opdracht 1 ECTS 
wel te behalen indien regulier vak 4 ECTS en in ons programma  4+1 
ECTS

 vakken geïntegreerd in andere opleidingen

 dus samen met andere studenten; taal (Engels/Nederlands) 

 ga je even melden bij de docent bij eerste les (ook belangrijk bij
keuzevak)



3.Flexibele stam - Teleclassing

 In alle partnerinstellingen mogelijk

 Vooraf aangeven waar je bij voorkeur teleclassing volgt

 Tijdens de startdag: via document

 ‘Definitieve’ inschrijving via Ugent-leerplatform via de Minerva-

infosite ‘Master of Arts in gender en diversiteit’ – DEADLINE: 26/9 



3.Flexibele stam - Teleclassing

Inschrijven via Minerva-infosite ‘Master of arts in gender en diversiteit’

http://minerva.ugent.be/main/course_home/course_home.php?cidReq=AMGEDIEXT
http://minerva.ugent.be/main/course_home/course_home.php?cidReq=AMGEDIEXT
http://minerva.ugent.be/main/course_home/course_home.php?cidReq=AMGEDIEXT


3.Flexibele stam - Teleclassing



Gender, Diversity & Politics (sem 1)

Karen Celis (VUB)

How do politics and policy deal with diversity and plural inequalities? 

Main aim: provide theories and methodological tools to analyse the key issues related
to discrimination and diversity from a political and policy perspective

Themes

Political Participation and Representation 

Gender and ethnic diversity in Politics

Gender, Governance and Policy 

The Women’s Movement and the (Multilevel) State 

Diversity & Integration Policies in Belgium & Europe



Gender, Diversity & Politics (sem 1)

Karen Celis (VUB)

What

 Guest lectures: politicians (Yasmine Kherbache, Meyrem Almaci tbc), 

policy makers, researchers

 Ex-cathedra teaching based on preparatory reading by the students

 Collective discussion based on your question

 Applying concepts and theories on a specific case (paper)



Feminisme en diversiteit in transnationaal 

historisch perspectief
Julie Carlier & Gita Deneckere – UGent

Geschiedenis van feminisme als transnationale sociale beweging in relatie tot 
andere emancipatiebewegingen – 19de en 20ste eeuw

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 UGent + teleclassing – 1e semester – vrijdag, 13u – 16u

 Eerste les: 29 september – introductie

 Historisch overzicht – 7 hoorcolleges: inleiding tot de geschiedenis van

 Feminisme: “eerste” en “tweede golf”, internationale vrouwenorganisaties

 Gender in socialisme en arbeidersbeweging

 Gender in anti-koloniale en sociale bewegingen in het Globale Zuiden (gastcollege)

 Holebi- en transgenderbeweging (gastcollege)

 Thematische verdieping – 4 werkcolleges: intersectionele perspectieven

 klasse, “ras”, religie, sekse en seksuele oriëntatie in de geschiedenis van feminisme

 Afsluitend debat
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Feminisme en diversiteit in transnationaal 

historisch perspectief
Julie Carlier & Gita Deneckere – UGent

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Evaluatie:

 Permanent: participatie, paper, presentatie

 Periodiek: schriftelijk examen

 Faciliteiten voor werkstudenten: zie studiefiche

 Syllabus en informatie: cursussite op https://Minerva.ugent.be
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://Minerva.ugent.be


Diversity, Equality and Inclusion in 

Organizations (sem 2) - P. Zanoni

Eindcompetenties:

 De notie diversiteit (etniciteit, gender, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie…) 
alsook gerelateerde concepten (bv. identiteit, gelijke kansen, positieve actie en 
inclusie).  

 De rol van diversiteit in het functioneren van hedendaagse organisaties. 

 Verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek rond diversiteit, hun 
verschillende epistemologische assumpties, theoretische perspectieven en 
aanverwante methodes. 

 Verschillende aanpakken diversiteitmanagement, hun onderliggende assumpties, 
sterktes en mogelijke valkuilen. 

 Begeleid de wetenschappelijke literatuur rond diversiteit in organisaties en op de 
arbeidsmarkt lezen en begrijpen. 

 Kritische evaluatie van de aangereikte literatuur. 

 Kunnen toepassen van de literatuur om empirische situaties kritisch te 
doorlichten. 



Diversity, Equality and Inclusion in Organizations
(sem 2)

Structuur cursus:

 7 interactieve hoorcolleges rond kernthema’s

 Groepsprojecten: analyse van een film rond diversiteit op 

het werk aan de hand van wetenschappelijke literatuur

 Groepspresentaties (plenair)

 Teleclassing vanuit UHasselt aanwezigheid tijdens de 

hoorcolleges sterk aangeraden

 Evaluatie: openboek schriftelijk examen (70%) en project 

(30%)



Gender en diversiteit: wetenschap en 

maatschappij (sem 2) - Veerle Draulans (KU 

Leuven)

 donderdag februari & maart 9-11 & 14-16

 STEM & zorg: keerzijden eenzelfde medaille?

 STEM associatie masculiniteit?

 Zorg associatie femininiteit? 



Inleidend college Het eigene van een 

sociologische benadering  

Het eigene van een gender- en 

diversiteitsperspectief

Macro perspectief

migratie & arbeidsmarkt

Migratie, arbeidsmarkt en 

wetenschap (STEM)

Migratie, arbeidsmarkt en zorg

Meso perspectief

Strategieën in organisaties om 

verandering te realiseren

Strategieën organisatie 

verandering en wetenschap 

(STEM)

Strategieën organisatie 

verandering en zorg

Micro perspectief

De invloed van/op  de directe 

omgeving op individuele keuzes 

Directe omgeving  &  individuele 

keuzes  wetenschap (STEM)

Directe omgeving  &  individuele 

keuzes zorg

8 aandachtspunten gender-en 

diversiteitsbenadering

8 aandachtspunten gender-en 

diversiteit wetenschap (STEM)

8 aandachtspunten gender-en 

diversiteit zorg

Stem uit de praktijk 

Terugblik, synthesecollege



Gender en diversiteit in Europese en 

internationale politiek - Petra Debusscher (UA)

Wat?

 Gender en diversiteit bekijken door politicologische bril

(‘the personal is political’)

 Niveau natiestaat overstijgen: EU, internationale 

organisaties, internationale en globale arena



Gender en diversiteit in Europese en 

internationale politiek - Petra Debusscher (UA)

Opbouw

 Inleidende les 

 DEEL I: Het supranationale niveau 

 DEEL II: Het internationale niveau

 DEEL III: De globale samenleving



Gender en diversiteit in Europese en 

internationale politiek – Petra Debusscher (UA)

Praktisch

 5 ECTS – UAntwerpen

 Dinsdag 14-16u, 12 lessen – teleclassing mogelijk

 Eerste les 13/02 

 Evaluatie: participatie & microteaching (25% vd punten), 

werkstuk (zelf opgestelde examenvragen, 25%), mondeling 

examen (50%)



4. Stage, masterproef, keuzevak

 Idealiter: inhoudelijk op elkaar afgestemd

 masterproef: 15 ECTS (zie verder)

 stage:  5 ECTS of 10 ECTS (zie verder)

 keuzevak: 

 indien stage 5 ECTS: 2 keuzevakken

 indien stage 10 ECTS: 1 keuzevak



4. Keuzevakken
 3 manieren:

 2 niet gevolgde flexibele stamvakken als keuzevak

 Keuzelijst: elke universiteit (UHasselt uitgezonderd) biedt +/-5 
keuzevakken aan

 Vrijze keuze: 

 gemotiveerde aanvraag richten tot voorzitter van de opleidingscommissie,

 keuzevak voorstellen dat niet in lijst staat, en vervolgens een vrijstelling voor
dat keuzevak vragen, wordt niet toegestaan

 Vakken uit bestaande programma’s

 Geen teleclassing (behalve als je flexibel stamvak kiest)

 Lesrooster checken: zie website master gender en diversiteit + 
leerplatformen



4. Keuzevakken

 Gedetailleerd overzicht van keuzelijst

 zie studiegids of website master gender en diversiteit.

 2 nieuwe keuzevakken -> op te nemen via ‘vrije keuze’

 Islam and Gender, 6 ECTS, Prof. dr. Iman Lechkar, VUB, eerste semester, 

wekelijks op maandag van 10-13u in lokaal K.0.Auditoria 7.

 Postkoloniale studies (Onderwijstaal: Engels), 5 ECTS, Dr. Omar Jabary

Salamanca, UGent, tweede semester, meer info over lesrooster wordt 

beschikbaar via deze link.

http://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html
http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/programma-2/lesrooster-keuzevakken/
https://centauro.ugent.be/studiegids/lesrooster?afstudeerrichting=KNCODE&academiejaar=2017&semester=2&taal=nl


6. Internationalisering

 In progress

 Buitenlandse stage (zie verder)

 Summer schools



Masterproef



Vooraf

 Sluitstuk van de opleiding (15ECTS, leerdoelen) 

 Persoonlijke inbreng (onderwerp, aanpak, eindresultaat) 

 Hard werken: interesse + realisme + planning 

 Individuele begeleiding

 Eindverantwoordelijkheid

 Goede afspraken, wees voorbereid



Stap 1: keuze onderwerp en promotor

Onderwerp

 Oriëntatie:

 Eigen interesse/vooropleiding

 Thema onderzoekstaak?

 zoek en lees enkele relevante wetenschappelijke publicaties (Google Scholar, 

RosaBib, univ. bib)

 Lijst van thema’s en promotoren (zie Minerva-cursussite A004410 – UPDATE: begin 

AJ 17-18)

 Aansluiting stage?

 Keuzevakken?

 Denk goed na over de probleemstelling (wat & waarom) en de methode

(hoe: theorieën, concepten, data)



Stap 1: keuze onderwerp en promotor

Promotor

 Wie kan optreden als promotor?

 Elke docent (ook medelesgevers) die les geeft binnen de opleiding (ook lesgevers keuzevakken)

 Promotor van buiten de opleiding kan, indien copromotor van binnen de opleiding aangesteld 

wordt

 Overzicht promotoren en specialisatie/expertise: zie lijst Minerva (A004410)

 Maak een afspraak met een (co)promotor

Registratie werktitel en (co)promotor :16 November



Stap 2: uitwerking startnota

Wat?

Uitgebreid onderzoeksvoorstel (1200-1500 woorden):

 Uitgewerkte probleemstelling

 Theoretisch kader

 Onderzoeksvragen

 Eventueel hypothesen

 Methode(s)

 Bronnenlijst

 Plan en timing

Indienen startnota: 22 december



Stap 3: verdere uitwerking

 Inleiding

 Probleemstelling

 Literatuurstudie

 Onderzoeksmethode

 Experimentele methoden (observatie, interventie, …)

 Kwantitatieve onderzoeksmethoden (vragenlijsten, …)

 Kwalitatieve onderzoeksmethoden (participerende observaties, interviews, focusgesprekken, 
discouranalyse, …)

 Literatuurstudie

 …

 aansluiting onderzoeksvraag – onderzoeksmethode

 Resultaten

 Discussie en conclusie



Stap 3: verdere uitwerking

Omvang

 Klassieke masterproef: 20.000 - 24.000 woorden (exclusief referenties en bijlagen) 

 Academische artikel: 9000 – 12 000 woorden (exclusief referenties)

Taal

 Standaard: Nederlands

 Andere taal: toestemming via FSA

Varia

 Citeren, refereren

 Plagiaat vermijden

 Ethische commissie



Stap 3: verdere uitwerking

Rol van de (co)promotor

 Ondersteunen bij: 

 het afbakenen van een wetenschappelijk onderwerp 

 het bepalen van de probleem- vraag of doelstelling

 het opstellen van de literatuurlijst 

 het bepalen van de methodologie 

 Opvolgen van de vooruitgang 

 Het kritisch nalezen van enkele hoofdstukken ! Tijdig doorsturen van teksten – duidelijke 
afspraken!

 Ingeval van copromotor: zorgen voor goede afspraken inzake taakverdeling promotor en
copromotor

MAAR: op initiatief van de student! 



Stap 4: Indienen

 Elektronisch indienen via Minerva: AX00001A (algemene cursussite 

Masterproef ≠ A004410)

Thesisjaarstudenten: 9 januari 

1ste zit: 29 mei

2de zit: 9 augustus



Stap 5: Evaluatie

 Geen mondelinge verdediging

 Beoordeling: 

 3 evaluatoren (inclusief (co)promotor)

 Evaluatieformulier

 (Co)Promotor evalueert ook het algemene proces

 Eindscore: na goedkeuring examencommissie

 Feedback: eindscore via oasis + inzage verslagen



Praktische informatie

 Minerva: AX00001A

 Algemene informatie/richtlijnen masterproef binnen FLW – Ugent

 Indienen masterproef

 Minerva-cursussite ‘A004410’: opleidingsspecifieke informatie

 Handleiding

 Lijst met promotoren en thema’s

 Belangrijke aankondigingen/reminders

 Vragen? 

 Algemene praktische vragen: Sabrina.Vandevelde@Ugent.be

 Inhoudelijke vragen: (co)promotor, masterproefbegeleider

mailto:Sabrina.Vandevelde@Ugent.be


Stage



Stage

 Reflectiestage (3 weken) – 5 ECTS

 12 werkdagen (90 uur) 

 OBSERVEREN, participeren en REFLECTEREN

 Participatiestage (6 weken) – 10 ECTS

 24 werkdagen (180 uur) 

 PARTICIPEREN, observeren en REFLECTEREN



Stage

 Wanneer mag ik stage lopen?

 In principe van zodra in het bezit van een UGent account

 Gespreid over het ganse jaar

 bv. 1 dag in de week

 Aaneensluitend

 bv. 3 of 6 weken opeenvolgend



Stage

LET OP: 

Stage NIET EINDIGEN voor minstens alle vaste 

stamvakken zijn gevolgd 

Stage = integratievak

 de kennis, het inzicht, de vaardigheden en attitudes die 

worden verworven in de andere opleidingsonderdelen van de 

master, worden geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld 

tijdens de stage.



Stage

 Hoe vind ik een stageplaats?

 Zoeken in de Stagelijsten

  Leerplatform UGent ‘Minerva’

 60-tal stageplaatsen beschikbaar

 Eigen initiatief

 via via

 eigen werkplek 

 i.g.v. werkstudent/e  bijkomende voorwaarden (zie handleiding)



Stage

Algemene voorwaarden (cf. ‘Stageleerdoelen’ studiefiche)

 De student moet op de stageplek 

 zich kunnen bekwamen in een vraagstuk rond gender 

en/of diversiteit

 praktijkgerichte professionele ervaring opdoen:

 observeren van of participeren aan een

- probleemgestuurd onderzoek

- specifiek project 
(bv. workshop organiseren, educatief pakket ontwikkelen, 

communicatiemateriaal gender & diversiteitvriendelijk maken, …)

 …



Stage

 Welke organisaties staan op de UGent Stagelijst?

 Middenveldorganisaties

 Overheidsinstellingen

 Universitaire onderzoekscentra

 Bedrijven en/of bedrijfsafdelingen



Stage

 Rond welke thema’s werken de stageplaatsen op de lijst? 

 Schadelijke culturele praktijken

 LGBTQ

 Genderneutrale communicatie / taaldiversiteit

 Gezinsvriendelijke ondernemingen

 Interpersoonlijk geweld

 Arbeidshandicap

 Beeldvorming van moslims

 Instroom m/v, etnisch talent, …

 Vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen

 Armoedebestrijding 

 …



Stage

 Waar vind ik de Stagelijst? 

https://minerva.ugent.be/



Stage
https://minerva.ugent.be/





Stage

 UGent Stagelijsten?

 Lijst 1: solliciteren op basis van een stagevacature

 Lijst 2: vrijblijvend solliciteren met cv, motivatie en 

gewenst duur van de stage



Stage

 Vijfdelige stageovereenkomst

 1- Stagecontract tussen drie partijen

i.e. Student/e, stage-instelling, UGent

 2- Document ‘Rechten & Plichten’

 3- Risico-analyse

 4- Stageleerdoelen en –opdrachten

 5- Dag- en uurrooster

LET OP: stage pas starten na ondertekening



Stage

 Verloop van de stage

 Bijhouden persoonlijk logboek (op UGent Minerva)

 Na iedere werkdag

 Uitgevoerde activiteiten

 Leerervaringen

 Reflecties

Op de stageplek

 Feedbackmomenten met stagementor

 Bespreking vorderingen



Stage

 Stageverslag

 Participatiestage 

 Participatierapport van 8.000 woorden

 Reflectiestage

 Reflectienota van 4.000 woorden

Details, zie ‘Stagehandleiding’ (https://minerva.ugent.be/)



Stage

 Evaluatie

 De stage

 Door stagementor op de stageplaats

 40% van de punten

 Het stageverslag

 Door vaktitularis en stagebegeleider UGent

 60% van de punten



Stage

 Bijkomende infomomenten stage

 ?? 2017

 ?? 2017

= over de middag (lunchmeeting)

Plaats:

Mezzanine-zaal, Ravensteingalerij, Brussel



Stage

 Coördinaten

 Stagebegeleiding UGent

 Corine.vanhellemont@ugent.be

Ondertekening stagecontracten: enkel op afspraak

Adres: Rozier 44, 9000 Gent, lokaal c.010

 Vaktitularis

 Chia.Longman@ugent.be

Adres: Rozier 44, 9000 Gent

mailto:Corine.vanhellemont@ugent.be
mailto:chia.longman@ugent.be


Praktische informatie



Praktische informatie - Inschrijving

 Hoofdinschrijving aan de Ugent: 

(http://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/eerste-

inschrijving/eerste-inschrijving.htm)

 Voorinschrijving aanmaken

 Definitief inschrijven door persoonlijk aan te melden (deadline: 29 september)

 Na 29 september: inschrijven enkel mogelijk mits toestemming (verloopt via 

elektronische aanvraag)

 Programma studiegids Ugent: 

http://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html

http://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html


Praktische informatie - Inschrijving

 Registratie als gaststudent aan de partnerinstellingen: belangrijk!!

 Registratie aan VUB en KU Leuven als interuniversitaire gaststudent verplicht

 Daarnaast eveneens registreren aan Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen 

indien je vakken opneemt die door deze universiteiten worden aangeboden.

 Hoe?: zie info ‘praktische gids’ + info op website master gender en diversiteit



Praktische informatie - Inschrijving

 Vanuit de verschillende instellingen krijg je een e-mailaccount. Best tot één 

account reduceren (doorsturen).

 Met je account krijg je toegang tot verschillende leerplatformen (verschilt 

van instelling tot instelling)

 Leerplatform UGent = Minerva 

 Kijk regelmatig op infosite Master gender en diversiteit en infosite Masterproef 

(AX00001A). Naast infosite heb je eveneens de cursussites per vak (enkel UGent 

vakken).

 Campuskaart: mail naar FSA.LW@UGent.be (specifiek attest voor NMBS 

waaruit blijkt dat je opleiding doorgaat op verschillende locaties)

mailto:FSA.LW@UGent.be


Praktische informatie - Curriculum

 Oasis.Ugent.be is het platform waar je o.m. je volledige curriculum 
samenstelt en voorlegt ter goedkeuring:

 Praktische hulp: http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum

 Deadline: 10 oktober 2017

 Alle curricula worden bekeken en goed- of afgekeurd. Maak gebruik van het 
opmerkingenveld in specifieke situaties (bv. ik neem bewust minder sp op omwille 
van spreiding studies). Hou je Ugent-mail in de gaten! 

 Aanvragen van een vrij keuzevak: mits gemotiveerde aanvraag aan Voorzitter van 
Opleidingscommissie en aan trajectbegeleider (chia.longman@ugent.be & 
Els.Wille@UGent.be )

 Met vragen over je curriculum kan je bij Els Wille terecht. 

 Oasis: niet enkel curriculumregistratie, ook attesten, resultaten, examenrooster,…

 Aan overige instellingen enkel het vak registreren die je er volgt.

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
mailto:chia.longman@ugent.be
mailto:Els.Wille@UGent.be


Praktische informatie - Curriculum

 Wijziging aan een reeds vastgelegd curriculum: 
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum/wijzigencurriculum.htm
Let op: een wijziging heeft gevolgen voor leerkrediet en studiegeld. Het 
studiegeld van jaarvakken krijg je niet terug bij het verwijderen ervan uit je 
curriculum! 

 Ook partnerinstelling op hoogte brengen van wijziging!

 Aanvragen van vrijstellingen: 
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/vrijstellingen.htm

 Niet mogelijk voor een vrij keuzevak

 Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen die voorkomen in de bachelor/master op 
basis waarvan je toegang krijgt tot de master gender en diversiteit

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum/wijzigencurriculum.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/vrijstellingen.htm


Praktische informatie - Werkstudenten

 Werkstudenten: aanvragen van werkstudentenstatuut via Oasis. Info op 

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm

Met een werkstudentenstatuut kan je bepaalde faciliteiten bekomen. Bv. 

vrijstelling van aanwezigheid, examen op een ander tijdstip, vervangende 

taak in geval van groepsopdracht, enz. 

 Faciliteiten zijn doorgaans terug te vinden in de studiefiche

 Faciliteiten zijn géén rechten. De afspraken verlopen steeds in overleg met de 

verantwoordelijke lesgever. Stuur steeds je werkstudentenstatuut mee als bijlage 

bij het aanvragen van individuele afspraken.

 Maak je curriculum niet te zwaar

 Zie ook initiatief voor werkstudenten 

(https://www.facebook.com/TrajectbegeleidingLW/) 

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm
https://www.facebook.com/TrajectbegeleidingLW/


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut:

http://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-

statuut/functiebeperking.htm

Contactpersoon aan de UGent (voor registratie en attestering): 

Charlotte De Lange

Stalhof 6 - 9000 GENT

09 264 72 66

charlotte.delange@ugent.be

http://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/functiebeperking.htm
mailto:charlotte.delange@ugent.be


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Afspraken omtrent faciliteiten ikv BS verschillend van instelling tot instelling:

• Aan UGent: in samenspraak met Charlotte Delange en lesgever (via Oasis)

• Aan VUB: https://my.vub.ac.be/studiebegeleiding/contactpunt-

studiebegeleidingscentrum

• Aan UHasselt: melanie.hoeyberghs@uhasselt.be

• Aan KU Leuven: 

http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/functiebeperking/contact.html#

campus leuven

• Aan UA: 

https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/begeleiding/cont

acteer-studentenbegeleider/

https://my.vub.ac.be/studiebegeleiding/contactpunt-studiebegeleidingscentrum
mailto:melanie.hoeyberghs@uhasselt.be
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/begeleiding/contacteer-studentenbegeleider/


Studievoortgangsbewaking & leerkrediet

 Leerkrediet

 Start hoger onderwijs: 140 studiepunten

 Bij inschrijving: vermindering met het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft 

Indien credit verworven: studiepunten opnieuw toegevoegd

Indien geen credit: ingezette studiepunten verloren

 Eerste 60 credits die je ooit verwerft, krijg je dubbel terug! 

 Na het behalen van een masterdiploma: 140 SP worden afgetrokken

 Voor sommige opleidingen geen leerkrediet inzetten: o.a. schakelprogramma. 

Voor master Gender en diversiteit wel leerkrediet inzetten. 

 Toelatingsbeleid UGent: indien reeds ba/ma-diploma, geen probleem bij 

inschrijven master en tekort aan leerkrediet.



Studievoortgangsbewaking & leerkrediet

 Meer informatie leerkrediet: 

 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrediet

 http://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrediet
http://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet


Studievoortgangsbewaking & leerkrediet

 Bij inschrijving met diplomacontract: voor minstens de helft van het aantal opgenomen 

studiepunten credits behalen

 Indien < 50% behaald  bindende voorwaarde! 

 Bindende voorwaarde = bij volgende inschrijving zeker 50% van het aantal opgenomen 

studiepunten behalen

 Indien opnieuw niet de helft behaald  weigering tot de opleiding

 Bij inschrijving met creditcontract: indien al tweemaal voor hetzelfde 

opleidingsonderdeel ingeschreven zonder het creditbewijs te behalen  weigering 

tot inschrijving voor dat opleidingsonderdeel

 Meer informatie (Onderwijs- en examenreglement)

• www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving

http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving


Praktische informatie – Vragen?

 Contactinformatie: www.mastergenderendiversiteit.be

 Sabrina Vandevelde (co-coördinator): algemene praktische vragen + 

masterproef

 Corine Van Hellemont (stagecoördinator): vragen mbt stage

 Els Wille (trajectbegeleider)

 Vakspecifieke vragen? -> lesgevers

 Ombudspersoon: Francis.Maes@UGent.be

http://www.mastergenderendiversiteit.be/


Praktische informatie – Vragen?

 www.mastergenderendiversiteit.be: nieuwsbrief

 Minerva: infosite Master Gender en diversiteit toevoegen 

op minerva!

 Praktische gids

 Informatie gepresenteerd op de startdag

 aankondigingen

https://www.facebook.com/mastergenderendiversiteit/

https://www.facebook.com/TrajectbegeleidingLW/

http://www.mastergenderendiversiteit.be/
https://www.facebook.com/mastergenderendiversiteit/
https://www.facebook.com/TrajectbegeleidingLW/


Oproep studentenvertegenwoordigers AJ 

2017-2018

 Lid van de opleidingscommissie (6-tal vergadering/AJ)

 3 afgevaardigden van de studenten voor de masteropleiding, 
waarvan 1 iemand die ingestroomd is via het schakelprogramma

 E-mail naar OC voorzitter: Chia.longman@ugent.be. Graag 
tegen 6 oktober

 Eerste OC in de week van 23 oktober – data volgen

 Vragen hierover kan tijdens lessen stamvakken

mailto:Chia.longman@ugent.be
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