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Waar kijken we naar?



Opbouw

studieprogramma

masteropleiding



Toelatingsvoorwaarden
 Studenten kunnen rechtstreeks instromen onder volgende toelatingsvoorwaarden: 

 Een masterdiploma (alle studiegebieden) 

 Een academisch bachelordiploma binnen één van de volgende studiegebieden: 

o Archeologie en Kunstwetenschappen 

o Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen 

o Geschiedenis 

o Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht 

o Politieke en Sociale Wetenschappen 

o Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

o Taal- en letterkunde 

o Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 

o Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen 

o Toegepaste Taalkunde 

 Via het schakelprogramma (UGent): professionele bachelors in de studiegebieden onderwijs en 
sociaal-agogisch werk: zie https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html

https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Master Gender en diversiteit – 60 ECTS

 Interuniversitair: 

 UGent coördinerende instelling: hoofdinschrijving
via UGent + gastinschrijving partnerinstellingen

 Eenjarige master (60 ECTS)

 5 delen



Vaste stamvakken (15 ECTS)

Gender&Intersectionality (UGent) – EN – 5 ECTS

Overzicht van het feministisch denken (VUB) - 5 ECTS

Seminarie diversiteits- en gendertheorieën (KU Leuven) - 5 ECTS

Flexibele stamvakken (15 ECTS)

Gender, diversity and politics (VUB) – EN - 5 ECTS

Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief (UGent) -5 ECTS

Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt) – EN - 5 ECTS

Gender en diversiteit: wetenschap en maatschappij (KU Leuven) - 5 ECTS

Gender en diversiteit in de EU en internationale politiek (UAntwerpen) - 5 ECTS

 Reflectiestage (3 weken): nadruk op observeren

 Participatiestage (6 weken): nadruk op participeren

 Via ‘stagevacature’ of eigen voorstel

 Uiteenlopende sectoren

 Geen lesvrije periode, afstemmen op lesrooster

Keuzevakken (5 of 10 ECTS)
 1 of 2 keuzevak(ken) – gedoceerd aan de verschillende 

instelling

 3 opties:

o Keuzelijst (VUB, UGent, KU Leuven, UAntwerpen)

o Niet-gekozen flexibel stamvak

o Vrije keuze uit aanbod van partnerinstellingen

Masterproef (15 ECTS)  Vrije keuze onderwerp (obv lijst met thema’s ter inspiratie of 

eigen voorstel)

 Basis theoretische kaders en concepten

 Verplicht te volgen

 Gedoceerd op centrale en bereikbare locatie centrum Brussel 

(alle vakken op 1 dag in SEM 1)

 Binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk of een 

meer theoretische uitdieping binnen een bepaald domein 

 3 van 5 flexibele stamvakken kiezen 

 Lessen ter plaatse of via teleclassing 

Stage (5 of 10 ECTS)

Reflectiestage - 5 ECTS

Participatiestage - 10 ECTS



Info per opleidingsonderdeel

http://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACU
LTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.htmlInteruni
versitair

Meer inhoudelijke info per mastervakken op 
startdag

http://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.htmlInteruniversitair


Arbeidsmarkt

 toegang tot beroepen waar een masterdiploma gevraagd wordt

 Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren:

 (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale) besturen en beleidsorganen

 administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel/werking gelijke kansen, 
gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de politie, culturele instellingen); 

 personeelsdiensten en human resources management zowel in de publieke als de private sector 

 instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor 
Gelijke Kansen en Racismebestrijding; 

 Politieke partijen en studiediensten, vakbonden; 

 allerhande middenveldorganisaties 

 de vrouwenbewegingen en ngo’s; 

 consultancybureaus;

 de mediasector;

 universiteiten, onderzoeksinstituten.

 Zie ook voorbeelden: http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/stageplekken-2014-15/

http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/stageplekken-2014-15/


Opbouw

studieprogramma

schakelprogramma



Toelatingsvoorwaarden

 professionele bachelors in studiegebied

 onderwijs

 sociaal-agogisch werk



Schakelprogramma tot Master Gender en 

diversiteit 

 Enkel georganiseerd door: 

 54 tot 58 ECTS

 5 delen



1. Structuur programma
1. Domeinspecifiek (verplicht) 15 ECTS

Gender en diversiteit 

Seksualisering en globalisering

Multiculturalisme en multiculturele samenleving

5 ECTS – SEM 1

5 ECTS - SEM 2

5 ECTS – SEM 2

2. Academische vaardigheden (verplicht) 9 ECTS

Overzicht van de historische kritiek

Wetenschappelijk Engels

Academische communicatieve vaardigheden

3 ECTS – SEM 1

3 ECTS – SEM 1

3 ECTS – SEM 2

5. Keuzelijst (minstens 15 studiepunten) min. 15 ECTS

Keuze uit 20-tal keuzevakken 

https://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html

3. Methode en onderzoeksvaardigheden (naar keuze 1 vak 

opnemen)

5 – 6 ECTS

Statistiek

Methodologie van de sociale wetenschappen

Filosofische vaardigheden en methodiek

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek

5 ECTS – SEM 1

6 ECTS – SEM 2

5 ECTS – JAAR

5 ECTS – SEM 2

4. Onderzoekstaak 10 ECTS

https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Info per opleidingsonderdeel

https://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACU

LTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html

https://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Praktische informatie - inschrijvingen 

 Zie 

www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving

 Startdag 2018

http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving


Praktische informatie - Vrijstellingen

 Binnen het schakelprogramma:

 geen vrijstellingen toegekend op basis van behaalde credits uit professionele 

bachelors

 Wel mogelijk voor behaalde credits uit academische bachelor

 Binnen het masterprogramma:

 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/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

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


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


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


Interessante links

Masteropleiding

 http://www.mastergenderendiversiteit.be/

 http://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMG
EDI.htmlInteruniversitair

https://www.facebook.com/mastergenderen
diversiteit/

Schakelprogramma

 https://studiegids.ugent.be/2018/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZG
EDS.html

http://studiegids.ugent.be/2016/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.htmlInteruniversitair
http://studiegids.ugent.be/2016/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.htmlInteruniversitair
https://www.facebook.com/mastergenderendiversiteit/
https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Contact

Sabrina.Vandevelde@ugent.be (co-coördinator)

Els.Wille@ugent.be (trajectbegeleider)

http://studiegids.ugent.be/2016/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.htmlInteruniversitair
mailto:Els.Wille@ugent.be


Vragen?


