
Welkom! Startdag Schakelprogramma 

Ma Gender en Diversiteit
 Wat praktische info:

• Standaard staan alle deelnemers gedempt (echo vermijden)

• Camera of microfoon in- of uitschakelen:

• Vragen

• Via vergaderchat

• Tussentijds zullen de vragen beantwoord worden

• Infomoment wordt opgenomen: zal via chat en ufora
beschikbaar gesteld worden



Inhoud

• Opbouw programma

• Korte introductie van enkele kernvakken

• Praktische informatie:

• Studiebegeleiding

• Internationalisering

• Praktische en nuttige informatie (curriculum samenstellen, 

bijzonder statuut, enz.)



Opbouw schakelprogramma

https://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html

https://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Kernvakken schakelprogramma

• Gender en diversiteit (Joz Motmans)

• Multiculturalisme en multiculturele samenleving (Piet Van Avermaet)

• Seksualiteit en globalisering (Tom Claes)

• Onderzoekstaak (Corine Van Hellemont)



Gender en diversiteit

Prof. dr. Joz Motmans (hij/zijn)



Overzicht lessen 



Praktisch

Waar:

 Auditorium L, Blandijn, Campus Boekentoren

Wanneer: 

 elke woensdag 

 vm of nm: wordt deze week bekend gemaakt

 Startles: 23/9. Mondmasker!



Universiteit Gent

@ugent

@ugent

Ghent University

Joz Motmans
Gast professor

Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender

E joz.motmans@ugent.be

http://www.culturegender.ugent.be/



Multiculturalisme en multiculturele samenlevingen 

Prof. dr. Piet Van Avermaet



Seksualiteit en Globalisering
2020-2021

Prof. Dr. Tom Claes











































Te behandelen thema's
 Dimensies van globalisering

 Ideologisch 

 rode draad doorheen de lessen

 'Global Sex' is een gecontesteerd gegeven

 Economisch

 Mobiliteit en commercialisering

 Migratie

 Focus: 'Trafficking,' 'Sekswerk' en 'Sekstoerisme'

 Politiek (brede betekenis)

 ‘Seksuele rechten’ discours en activisme

 Ontwikkeling van notie 'seksuele gezondheid’

 Reproductieve politiek / gestratificeerde reproductie

 Medicalisering, preventie en ziekte

 ‘Seksuele rechtvaardigheid’?

 Cultureel

 Globale seksuele identeiten en '(sub)culturen'

 Traditionalisme en ontwikkeling 
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Onderzoekstaak 2020-21

Prof. Dr. Katrien De Graeve

Dr. Corine Van Hellemont



onderzoekstaak
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doel: 

wetenschappelijk 

onderzoeksvoorstel schrijven

individueel zelfstandig werk

dat kan dienen als 

voorstel masterproef Gender & Diversiteit



Onderzoekstaak
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• Wat is onderzoek?

• Wat is wetenschappelijk onderzoek?

• Wat is gender & diversiteitsonderzoek?



Tekening: Ella vzw

Gender- en diversiteitsonderzoek? 

bijvoorbeeld

- op de arbeidsmarkt 

onderzoek naar discriminatie bij 

sollicitatie op basis van ‘vreemd’ 

klinkende naam

onderzoek naar één of meerdere 

assen van identiteit m.b.t. 

(on)gelijke behandeling/discriminatie



bijvoorbeeld

- In het onderwijs

discriminatie van holebi-

jongeren

bijvoorbeeld

- In de gezondheidssector

discriminatie van verzorgend en 

verpleegkundig personeel op 

basis van gender, geaardheid, 

huidskleur,…
bijvoorbeeld

- In de media

discriminatie op basis van leeftijd, 

lichamelijke of geestelijke beperking

bijvoorbeeld

- op de woonmarkt

bijvoorbeeld

- In de sport (verenigingen)

bijvoorbeeld

- In het culturele maatschappelijke leven

bijvoorbeeld

- In jeugdverenigingen

bijvoorbeeld

- binnen het gezin

Bijvoorbeeld

- Migratie / Vluchtelingen



Onderzoekstaak
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• Waarom onderzoek doen?

• Hoe onderzoek doen?

• Welke onderzoeksmethoden bestaan er?

• Welke onderzoekparadigma’s bestaan er?

• Onderzoek & ethiek?



Onderzoekstaak – Didactische werkvormen
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 Hoorcolleges

Andere didactische werkvormen zijn:

 Werkcolleges

 Individueel zelfstandig werk

 Groepswerk

 Peer feedback

 Docenten feedback



Onderzoekstaak – 1ste sem
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• Vinden van een onderzoeksonderwerp?

• Schrijven van een onderzoeksvoorstel?

• Analyseren van onderzoeksresultaten?

• Rapporteren van onderzoeksresultaten?

Werkvormen om te helpen bij het:



Onderzoekstaak 
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 PRAKTIJKVAK

• Aanwezigheid vereist (cfr. participatie)

• Mogelijkheid tot vrijstelling aanwezigheid 

 werkstudenten met erkend statuut

 studenten met functionele beperking

 COVID-19 volgens code (oranje of rood)



Onderzoekstaak – eindscore berekening
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1.Participatie & Opdrachten (*)

2.Data-analyse vooronderzoek 

+ reflectie eigen leerproces

3.Uitgebreid onderzoeksvoorstel 

+ bronnen

4.Korte versie onderzoeksvoorstel (abstract) 

+ tijdpad

(*) taken, peerfeedback, participatie in de klas en deelname aan 

groeps- of individuele begeleidingssessies

3 pt

10 pt

3 pt

4 pt



Onderzoekstaak – cursusmateriaal
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• PowerPoints

• Readers

• Opdracht invulformulieren

• Handleidingen & tips

• Lesopnames (onder voorbehoud)

Zie elektronisch leerplatform UFORA



Onderzoekstaak – Klaslokalen
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1ste semester

woensdag vm of nm: wordt deze week 

bekend gemaakt

PC-Lokaal: nog te bevestigen

2de semester

maandag van 13u00 tot 16u00

- Auditorium ? - PLATEAU-gebouw

Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

+ op afspraak bij individuele begeleider (m/v/x)

Onder voorbehoud wegens COVID19

Breng steeds je mondmasker mee



Onderzoekstaak – coördinaten
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Praktijkassistent

Dr. Corine Van Hellemont
Corine.vanhellemont@ugent.be

Blandijnberg 2, 9000 Gent, lokaal 140.017

Vaktitularis

Prof. Dr. Katrien De Graeve
Katrien.degraeve@ugent.be

Blandijnberg 2, 9000 Gent

Extra begeleiders 2de semester, in functie van expertise

Dra. Eline Huygens, Eline.huygens@ugent.be

Dr. Sara De Vuyst, Sara.devuyst@ugent.be

Prof. Dr. Joz Motmans, joz.motmans@ugent.be

e.a. 

mailto:Corine.vanhellemont@ugent.be
mailto:Katrien.degraeve@ugent.be
mailto:Eline.huygens@ugent.be
mailto:Sara.devuyst@ugent.be
mailto:joz.motmans@ugent.be


https://ufora.ugent.be



Praktische informatie –STUDIEBEGELEIDING

 Studiebegeleiders: Nele Debaene en Klaar Vanopstal

 Studiemethode en planning

 Problemen met bachelor- en masterproef: planning, faalangst, 
uitstelgedrag …

 Begeleiding bij persoonlijke, studiegerelateerde problemen

 Bij specifieke problemen met het vak ‘Historische Kritiek’: 
studiebegeleiders Milena De Wael en An Vierstraete

 Info en elektronische agenda op ugent.be/lw/monitoraat

 Aanbod infosessies via Ufora: infosite ‘Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte’



Praktische informatie - Internationalisering

 Erasmus: momenteel nog niet mogelijk 

 Buitenlandse stage 

 Summer schools



Internationalisering – Buitenlandse stage - Beurzen

Optie 1: VLIR-beurs -
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/ontwikkelingssamenwerking/beursmogelijkhedenvlaamsestudenten/vlstud
enten.htm

Wat?

Voor stages van 28 dagen of meer in een ‘VLIR’ land https://www.vliruos.be/en/countries/96

De ontwikkelingsrelevantie van het verblijf moet beargumenteerd worden. Ter plaatse werk je samen met een lokale 
organisatie (universiteit, hogeschool, hospitaal, lokale overheid, NGO, vereniging enz).

Bedrag:  min 820 euro, max 1100, afhankelijk van de afstand naar je bestemming. 

Wanneer? 

Van 1/7/2021 – 31/8/2022 op voorwaarde dat de stage meetelt voor een credit van het academiejaar 21-22

Hoe aanvragen? 

je neemt contact op met An Desmet (an.desmet@ugent.be) en je vult een uitwisselingsaanvraag in op oasis.

Je beurs vraag je aan op basis van een portfoliocompetitief systeem 

Deadline

Februari 2021

https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/ontwikkelingssamenwerking/beursmogelijkhedenvlaamsestudenten/vlstudenten.htm
https://www.vliruos.be/en/countries/96
mailto:an.desmet@ugent.be


Internationalisering – Buitenlandse stage - Beurzen

Beurs voor semester 2 2020-2021

Wil je nog een VLIR-UOS Reisbeurs aanvragen voor het AJ 2020-2021? Neem dan 
contact op met Anneleen Van Laere (anneleen.vanlaere@ugent.be) en vermeld 
duidelijk waarom je niet eerder kon indienen met de oproep van februari 2020.

Doe dit zo snel mogelijk!

Wanneer? 

Semester 2 op voorwaarde dat de stage meetelt voor een credit van het academiejaar 20-21

Hoe aanvragen? 

je neemt contact op met An Desmet (an.desmet@ugent.be) en je vult een uitwisselingsaanvraag in op 
oasis ten laatste 8 weken voor vertrek.

Je neemt contact op met Anneleen Van Laere (anneleen.vanlaere@ugent.be) voor de aanvraag van de 
beurs 

Deadline

31 oktober 2020

mailto:anneleen.vanlaere@ugent.be
mailto:an.desmet@ugent.be
mailto:anneleen.vanlaere@ugent.be


Internationalisering – Buitenlandse stage - Beurzen

Optie 2: Erasmus-beurs buitenlandse stage

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-
buitenland/erasmusstage.htm

Wat?

Een stageverblijf duurt minimum 2 maanden (=60 dagen) en maximaal 12 maanden. De exacte duur van 
je verblijf is relevant voor de berekening van je beurs.

Bedrag per maand (voor 19-20)

 Groep 1: Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, UK, 
Zweden: voor studenten met een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, 529 €. Voor alle 
andere studenten, 479 €

 Groep 2: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje: voor studenten met een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, 479 €. Voor alle 
andere studenten, 429 €

 Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord Macedonië, Polen, 
Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië, Turkije: voor studenten met een studietoelage van 
de Vlaamse Gemeenschap, 429 €. Voor alle andere studenten, 379 €

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/erasmusstage.htm


Internationalisering – Buitenlandse stage - Beurzen

Wanneer? 

Indien stage meetelt voor academiejaar 2020-2021: semester 2 (tot eind 

augustus)

Indien stage meetelt voor academiejaar 2021-2022: vanaf 1/7/2021

Van 1/7/2021 – 31/8/2022 op voorwaarde dat de stage meetelt voor een credit 

van het academiejaar 21-22

Hoe aanvragen

Je contacteert an.desmet@ugent.be en vult een uitwisselingsaanvraag in op 

oasis, ten laatste 8 weken voor vertrek

Deadline voor beursaanvraag

Academiejaar 2020-21: 31 oktober

Academiejaar 2021-2022: februari 2021

mailto:an.desmet@ugent.be


Internationalisering – Buitenlandse stage - Beurzen

 Pas op het moment dat aan de onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je 
groen licht krijgen om te vertrekken:

 Er geldt geen inreisverbod voor het land van je bestemming;

 Er zijn geen beperkende maatregelen die het dagelijks leven in je gastland ernstig 
bemoeilijken;

 Je gastuniversiteit of –organisatie heeft een volwaardig academisch aanbod waarbij 
fysieke aanwezigheid ter plaatse een meerwaarde biedt => besluit van de 
stagecoördinator

 Een toelating om te vertrekken op uitwisseling of stage zal dus land per land, 
instelling per instelling en de facto bijna student per student gebeuren. Voor 
(klinische) stage en onderzoek wordt de situatie elke maand bekeken en krijg 
je ten laatste de eerste maandag van de maand voorafgaand aan je vertrek 
een bericht of je uitwisseling kan plaatsvinden (bv. op maandag 1 maart 2021 
wordt de beslissing genomen voor alle vertrekken in de maand april). Daarbij 
wordt steeds uitgegaan van de afreisdatum die vermeld staat in Oasis.



Internationalisering – Summer schools

 Lijst met interessante summerschools: zie infosite Ufora

 Erkenning summer schools in curriculum

 Creditbewijs 5 ECTS (4 ECTS na goedkeuring)

 Via ‘uitwisselvak’ – module vrije keuze

 Via vrijstelling in daaropvolgend AJ (zie procedure 

‘vrijstelling aanvragen’): na voltooiing en bewijs van slagen

 Verdere vragen? An.Desmet@ugent.be

mailto:An.Desmet@ugent.be


Praktische informatie - Inschrijving

 Inschrijving aan de Ugent: 

(www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/eerste-inschrijving) 

 Inschrijvingsaanvraag aanmaken + daarna definitief inschrijven : volledig online 

(deadline: 30 september)

 Na 30 september: inschrijven enkel mogelijk mits toestemming laattijdig 

inschrijven (verloopt via elektronische aanvraag)

 Bij inschrijving ontvang je een Ugent-account met paswoord. Hiermee kan je 

inloggen op Oasis en Ufora

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


Praktische informatie - Inschrijving

 Digitaal leerplatform Ugent = Ufora

 Infosite Schakelprogramma tot Master gender en diversiteit. 

 Cursussites per opleidingsonderdeel. Alle info verloopt via Ufora (tijdstip lessen, 

cursusmateriaal, belangrijke deadlines, enz.) Kijk geregeld na!

 Registratie curriculum = Oasis

 Iedere student dient zijn curriculum te registreren in Oasis. Zie ook 

www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum

 Maak op voorhand een overzicht van jouw keuzes met bijhorend lesrooster (in de 

studiegids te raadplegen + via Oasis) en hou rekening met lesoverlappingen!

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
https://studiegids.ugent.be/current/NL/FACULTY/A/SCHA/AZGEDS/AZGEDS.html


Praktische informatie - Curriculum

 Deadline curriculum voorleggen ter goedkeuring: 10 oktober 2020. Neem je tijd 

hiervoor.

 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! 

 Curriculum in ontwerp > zelf wijzigingen aanbrengen

 Curriculum in voorstel > curriculum moet goed/afgekeurd worden door administratie

 Curriculum goedgekeurd > akkoord verklaren met je curriculum



Praktische informatie - Curriculum

 Wijziging aan een reeds goedgekeurd curriculum: 

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! 

 Hou rekening met deadlines!

 Vrijstellingen: www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/vrijstellingen.htm

Enkel mogelijk voor opleidingsonderdelen die je hebt behaald in een 

academische bachelor of master, die voorkomen in het schakelprogramma

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! Info op 

https://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.

 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 een uitzondering. 

 Maak je curriculum niet te zwaar

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


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Het bijzonder statuut voor studenten kan worden toegekend op basis van

1. Functiebeperking

2. Erkende topsport

3. Professionele kunstbeoefening

4. Mandaat

5. Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

6. Student-ondernemerschap

7. Anderstaligheid

 Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut:

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

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/functiebeperking.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/topsport.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/kunstbeoefening.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/mandaat.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/uitzonderlijkeomstandigheden.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/ondernemerschap.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/anderstaligheid.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut


Praktische informatie – leerkrediet en 

studievoortgangsbewaking

 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

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

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

 Na het behalen van een masterdiploma: 140 SP worden afgetrokken



Praktische informatie – leerkrediet en 

studievoortgangsbewaking

 Meer informatie leerkrediet: 

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

 www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/leerkrediet

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


Praktische informatie – leerkrediet en 

studievoortgangsbewaking

 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 –

Geïndividualiseerd traject

 GIT = Geïndividualiseerd traject (wijkt af van het modeltraject zoals in de 

studiegids terug te vinden).

 Bv. minder studiepunten opnemen omwille van combinatie werk en studie

 Minder studiepunten opnemen omwille van BS, persoonlijke redenen, enz.

 Afwijking van het traject omwille van studievertraging

 Indien niet geslaagd voor volledige schakelprogramma, mogelijkheid om reeds van start te 

gaan met enkele mastervakken. 



Praktische informatie – Vragen?

 Contactinformatie: www.mastergenderendiversiteit.be

 Ufora: infosite schakelprogramma tot master gender en diversiteit

http://www.mastergenderendiversiteit.be/

