
Startdag

Master Gender en Diversiteit



Welkom! Startdag 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



"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." 



“Het studeren van de master heeft me enorme persoonlijke voldoening gegeven: veel 

nieuwe kennis, inzicht, werkvreugde, leesplezier, interactie met docenten en jonge 

medestudenten,.. Tegelijk met het begrijpen van de structuren en mechanismes die 

discriminatie vormgeven, werd ik me meer bewust van mijn privileges en van mijn 

manier van kijken naar de wereld. Mijn blikveld werd veel breder door het studeren 

van filosofie, geschiedenis en sociologie, vakken die mijlenver stonden van mijn vorige 

'wetenschappelijke' opleiding.

Elke dag lees ik, ervaar ik, en spreek ik met anderen over onderwerpen die in de 

master bestudeerd en uitgediept werden. De master gender en diversiteit is actueler 

en noodzakelijker dan ooit en raakt alle facetten van het leven. De opleiding dwingt 

je kritisch te zijn voor je eigen positie, discours te ontleden, en te luisteren 

naar mensen die als 'de anderen' vaak niet aan het woord komen. Ik kan me dan ook 

niet voorstellen dat deze master overbodig is.”
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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) - EN

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 – Serena D’Agostino) - EN

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

Deneckere)

Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt – Patrizia Zanoni en Marjan De Coster en

Koen Van Laer)

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

Gender en diversiteit in EU en internationale politiek (UAntwerpen – Anna Van der Vleuten) – NL

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/2020/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/2020/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html


2.Vaste stamvakken

 Gender and Intersectionality (onderwijstaal: Engels)

5 ECTS – UGent – Chia Longman

 Overzicht van het feministisch denken

5 ECTS – VUB – Gily Coene

 Seminarie diversiteits- & gendertheorieën 

5 ECTS – KU Leuven – Veerle Draulans

VASTE STAM



2.Vaste stamvakken

 Gender and Intersectionality (onderwijstaal: Engels)

VOLLEDIG ONLINE (streaming + opname)

 Overzicht van het feministisch denken

ONLINE (streaming + opname) TEM LESWEEK 6 – vanaf lesweek 

7: wordt nog aangekondigd

 Seminarie diversiteits- & gendertheorieën 

ON CAMPUS – KU LEUVEN

VASTE STAM



3.Flexibele stamvakken

3 vakken te kiezen uit 5 flexibele stamvakken

Rationale? 

Verschillende disciplines, elke universiteit 1 vak

 politieke wetenschappen (Serena D’Agostino, VUB + Anna van der Vleuten, 
UAntwerpen)

 geschiedenis (Julie Carlier, Gita Deneckere, UGent)

 economie,management,HR (Patrizia Zanoni, UHasselt)

 sociale wetenschappen (Veerle Draulans, KU Leuven)

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

FLEXIBELE STAM



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)

FLEXIBELE STAM



3.Flexibele stam FLEXIBELE STAM

Sem 1

Gender, diversity and politics 

5 ECTS – VUB – Serena D’Agostino

Donderdag 10-13 u – teleclassing

Onderwijstaal: EN

Feminisme en diversiteit in transnationaal 

historisch perspectief

5 ECTS – UGent – Julie Carlier & Gita Deneckere

Vrijdag – 10-13 u –teleclassing

Onderwijstaal: NL

SEM 2

Diversity, Equality and Inclusion in 

Organizations 

5 ECTS - UHasselt - Patrizia Zanoni

maandag 10-12 u – teleclassing

Onderwijstaal: EN

Gender en diversiteit: wetenschap en zorg

5 ECTS – KU Leuven – Veerle Draulans

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

- teleclassing

Onderwijstaal: NL

Gender en diversiteit in EU en internationale 

politiek 

5 ECTS – UAntwerpen – Anna Van der Vleuten

Dinsdag, 14u-16u – teleclassing

Onderwijstaal: NL



3.Flexibele stam - Teleclassing

 In alle partnerinstellingen mogelijk (mogelijk met 

uitzondering voor Uhasselt in SEM 1 vanwege COVID-19)

 Groepsindeling ifv coronamaatregelen zal

gecommuniceerd worden door lesgever

FLEXIBELE STAM



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

 Vrije keuze:

 gemotiveerde aanvraag richten tot secretaris examencommissie
(katrien.degraeve@UGent.be),

 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 website master gender en diversiteit.

http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/programma-2/lesrooster-keuzevakken/


Toelichting vaste en 

flexibele stamvakken



2.Gender and Intersectionality 

Chia Longman mmv Eline Huygens & Kyla Robinson (UGent)

 Theorieën en concepten

 Toepassingen

 Combinatie hoorcollege, discussies, gastlezingen (ENG) ONLINE ZOOM

 Thema’s en dimensies van verschil en diversiteit

 Eerste college: 23 September 13.30: Ufora!

 Reader: artikels

 Werkstuk (50%)

 Schriftelijk examen: open vragen (50%)

VASTE STAM

https://ufora.ugent.be/d2l/home/224356


2. Overzicht van het feministisch denken
Gily Coene (VUB)

M.m.v. Michiel De Proost, Eva Vergaert en Susan Dierickx

 Eerste college: 23/9 ONLINE via CANVAS (VUB-account nodig!)

 Kritische genealogie van het feministisch denken

 Toonaangevende auteurs, diverse stromingen, kernconcepten, 

vraagstukken

 Lectuuropdrachten (6) & groepsdiscussies

 Schriftelijk examen met open vragen

VASTE STAM

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmwbWX7sTdAhVPDuwKHSh2DnAQjRx6BAgBEAU&url=http://vubtoday.be/en/node/6771&psig=AOvVaw34Xsw9up_ZY1dzDwuzfNn_&ust=1537370650317008
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmwbWX7sTdAhVPDuwKHSh2DnAQjRx6BAgBEAU&url=http://vubtoday.be/en/node/6771&psig=AOvVaw34Xsw9up_ZY1dzDwuzfNn_&ust=1537370650317008
https://research.flw.ugent.be/nl/susan.dierickx
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP-uuL78TdAhWPzaQKHd14DrwQjRx6BAgBEAU&url=https://ecso.be/index.php/rushmore_teams/eva-vergaert/&psig=AOvVaw2pDt4wn6EuqYn1YUzxUa2s&ust=1537370903481533


2. Sem. diversiteits- en gendertheorieën
Veerle Draulans, KU Leuven

 Combinatie groepswerk & presentatie

 Per les: vooraf individuele voorbereiding & reflectie op proces

 Werkcollege: sterk actieve betrokkenheid studenten, aanwezigheid vereist (rekening houdend met Covid-19 instructies)

 Inhoud & werkwijze:

 Woensdag 30 september, basisinformatie en taakverdeling

 (vm helft van de groep, namiddag andere helft; meer info over wie welk moment volgt spoedig)

 voormiddag: 9-13 u: 52 Leuven Stuc Naamsestraat aula 02. C004

 namiddag: 14-18 u: 53 studenten Leuven ILT - 00.176 (aula Bouckaert)

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

 Voorbereidende opdrachten & eindopdracht: groepspaper & individuele paper

 Zo snel mogelijk inschrijven aan KU Leuven: alle info op Leuvense Toledo

VASTE STAM



2. Sem. diversiteits- en gendertheorieën

In Leuven, wisselende data en lokalen

(vaste groepsindeling: zie website: ieder even veel op zaterdag)

Dinsdag 27 oktober: 9-13 u of 14-18 u

thema 1: bio-psycho-sociaal; thema 2: masculinity

Dinsdag 3 november 9-13 u of zaterdag 7 november 14-18 u

thema 3: disability studies; thema 4: armoede

Dinsdag 10 november 9-13 u of zaterdag 14 november 14-18 u

thema 5: postcolonial studies; thema 6: diverse gezinsrelaties

Zaterdag 28 november 9-13 u of zaterdag 28 november 14-18 u

thema 7: wie onderzoekt hoe; thema 8: kansen/limieten term

VASTE STAM



Gender en diversiteit: wetenschap en zorg (sem 2) 

Veerle Draulans (KU Leuven)

 donderdag 11 februari -25 maart 2021; 9-11u & 14-16u

 STEM & zorg: keerzijden eenzelfde medaille?

 STEM associatie masculiniteit?

 Zorg associatie femininiteit? 

 Opgebouwd in //-structuur: aandacht voor

Macro, Meso, Micro perspectief

Stem uit de praktijk

 Schriftelijk examen juni en kleine individuele opdracht

FLEXIBELE STAM



Intro Het eigene van een 

sociologische benadering

Het eigene van een gender-

en diversiteitsperspectief

Macro perspectief

migratie & arbeidsmarkt

Migratie, arbeidsmarkt en 

STEM

Migratie, arbeidsmarkt en 

zorg

Meso perspectief

Strategieën in organisaties 

om verandering te 

realiseren

Strategieën organisatie 

verandering en STEM

Strategieën organisatie 

verandering en zorg

Micro perspectief

De invloed van/op  de 

directe omgeving op 

individuele keuzes 

Directe omgeving  &  

individuele keuzes STEM

Directe omgeving  &  

individuele keuzes zorg

8 aandachtspunten gender-

en diversiteitsbenadering

8 aandachtspunten gender-

en diversiteit STEM

8 aandachtspunten gender-

en diversiteit zorg

Stem uit de praktijk Stem uit praktijk STEM Stem uit praktijk ZORG

Terugblik, synthesecollege



Gender, Diversity & Politics (sem 1)

Serena D’Agostino (VUB)

WHAT?

How do politics and policy in contemporary Europe deal with diversity and inequalities ?

Main Aim: To provide theoretical, empirical and analytical tools to examine the key issues related to diversity and

discrimination from a political and policy perspective

Main Themes:

 Political Intersectionality: Critical Approaches & Intersectional Activisms

 (the absence of) Gender in Migration Theories: a critical overview

 The Racializing Discourse on Migrant Integration in ‘Colour-blind’ Europe

 Gender & Diversity Governance, Mobilization & Civil Society

 Joint Thematic Sessions on Queer Politics: Theoretical Approaches (I) & Experiences and 
Practices (II)

FLEXIBELE STAM



Gender, Diversity & Politics (sem 1)

Serena D’Agostino (VUB)

HOW?

 Ex-cathedra teaching based on preparatory readings (articles) by the 

students

 Academic and (2) non-academic guest lectures (European Commission & 

Belgian civil society organizations)

 Response-paper (40%) - due by end Nov, compulsory

 Final Written Exam (60%) - multiple-choice & open 

questions, compulsory

All study material + recording of lectures available on CANVAS

FLEXIBELE STAM



Feminisme en diversiteit in transnationaal 

historisch perspectief
Julie Carlier & Gita Deneckere – UGent

Geschiedenis van feminisme als sociale beweging: transnationale 
intersectionele en dekoloniale perspectieven – 19de en 20ste eeuw
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 UGent + teleclassing (en live-stream) – 1e semester – vrijdag, 10u-13u

 Eerste les: 25 september – introductie (enkel online – zie Ufora)

 Interactieve hoorcolleges:

 Historisering van feminisme en dekoloniale uitdagingen 

 Feminisme in het Westen: “eerste” en “tweede golf”

 Transnationale vrouwenbeweging en internationale vrouwenorganisaties

 Gender en feminisme in de context van kolonialisme / dekolonisatie

 Thematische verdieping – werkcolleges: intersectionele perspectieven

 “ras” en racisme, religie, arbeid en klasse (productie en reproductie), religie, 
seksuele oriëntatie in de geschiedenis van feminisme

FLEXIBELE STAM



Feminisme en diversiteit in transnationaal 

historisch perspectief
Julie Carlier & Gita Deneckere – UGent

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Evaluatie:

 Permanent: groepswerk – presentatie (werkcolleges)

 Periodiek: eindpaper

 Faciliteiten voor werkstudenten: zie studiefiche

 Syllabus en informatie: cursussite A004404A (2020) op 

https://ufora.ugent.be
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FLEXIBELE STAM

https://ufora.ugent.be


Diversity, Equality and Inclusion in Organizations (sem 2) -

P. Zanoni, Koen Van Laer & Marjan De Coster

Key topics:

 The notion of diversity and related notions (e.g. discrimination, equal

opportunities, affirmative action, inclusion…).

 How contemporary (capitalist) organizations conceptualize diversity (racio-

ethnicity, gender, age, disability, sexual orientation… and their intersection).

 The relations between social identities, job design, competences and

organizational hierarchies.

 Different paradigms of diversity research in organization studies, organizational

sociology and industrial relations.

 Approaches to diversity management, classical and mainstreamed diversity

management practices.

 Organizations’ role in reproducing or challenging societal inequalities.

FLEXIBELE STAM



Overview of the course:

 7 interactive lectures on core topics

 Group projects: analysis of a movie on diversity (gender, 

ethnicity, class, disability…) at work drawing from relevant 

scientific literature

 Groep presentations

 Teleclassing or live streaming from UHasselt; attending the

course is strongly encouraged but not mandatory

 Evaluation: individual essay (70%) and group movie project 

(30%)

Diversity, Equality and Inclusion in Organizations (sem 2) -

P. Zanoni, Koen Van Laer & Marjan De Coster

FLEXIBELE STAM



Gender en diversiteit in EU en internationale politiek

Anna Van der Vleuten (UA) – SEM 2

Centrale thema's:

 Door een politicologische bril kijken naar gender en 

intersectionale vormen van ongelijkheid (‘het persoonlijke is

politiek'; verschillende dimensies van macht)

 'Beyond the nation state': politieke processen op het niveau 

van de EU, andere regionale organisaties, internationale 

organisaties, en in de globale arena; politiek door statelijke 

en niet-statelijke actoren (transnationale sociale bewegingen)

FLEXIBELE STAM



Gender en diversiteit in EU en internationale politiek

Anna Van der Vleuten (UA)
Opbouw

 Inleiding – macht en gender

 Deel I: De supranationale arena

 De EU als speler in gender issues

Gender en diversiteit in de Europese arena

 Deel II: De internationale arena

 Internationale organisaties en vraagstukken van gender, 
geweld, veiligheid, militarisme

 Internationale organisaties en vraagstukken van gender en 
internationale politieke economie

 Deel III: De 'geglobaliseerde' samenleving

 Normen ten aanzien van gender en diversiteit; processen van 
diffusie en contestatie

FLEXIBELE STAM



Gender en diversiteit in EU en internationale politiek

Anna Van der Vleuten (UA)

Praktische aspecten

 5 ECTS – UAntwerpen

 Literatuur: artikelen en boekhoofdstukken (wordt ter 

beschikking gesteld via Blackboard)

 Februari-Mei, dinsdag 14-16u, 12 colleges (teleclassing)

 Eerste college op 9/2/2021

 Vereisten: actieve deelname (incl. oefeningen)

 Evaluatie: schriftelijk tentamen (100%), 2-uur, open boek

FLEXIBELE STAM



Stage



Stage

Hoe lang mag ik stage lopen?

Reflectiestage 3 weken

o 12 werkdagen (90 uur)

o 5 ECTS 

Participatiestage 6 weken

o 24 werkdagen (180 uur)

o 10 ECTS 

Reflectiestage
14%

Participatiestage
86%

Keuze studenten 



Stage

Waar mag ik stage lopen?

o In België

o In het buitenland

Binnenland

90%

Buitenland

10%

Keuze studenten 



Stage

Wanneer mag ik stage lopen?

o Vanaf de start van het academiejaar 
(mogelijkheid om eerder te beginnen i.g.v. spreiding masteropleiding = begin juli)

oGespreid over het ganse academiejaar bv. 2 dagen/week

oAaneensluitend bv. 5 dagen/week gedurende 3 of 6 opeenvolgende 

weken

o Tot ca 1 week voor de deadline van indiening 

Stageverslag



Stage

LET OP: 

Stage NIET EINDIGEN voor alle vaste stamvakken zijn 

gevolgd (= niet voor half december)

Waarom? 

Stage = integratievak

o 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.

o = geen vrijstelling mogelijk



2de semester = meest gekozen periode

In welke periode loop ik ‘best’ stage?

1ste sem.



Stage

Hoe vind ik een stageplaats?

Zoeken in de Stagelijsten

oZie leerplatform UGent ‘Ufora’ (https://ufora.ugent.be)

o > 100 stageplaatsen beschikbaar

Eigen initiatief

ovia via

oeigen werkplek 

 bijkomende voorwaarden (zie handleiding)



Stage

Bij welke organisaties

o Middenveldorganisaties

o Overheidsinstellingen

o Onderzoekscentra

o Bedrijven en/of bedrijfsafdelingen



Stage

Rond welke thema’s? 

o Schadelijke culturele praktijken

o LGBTQI+

o Asiel en migratie

o Interpersoonlijk geweld

o Beeldvorming (gender, religie, ouderen, LGBTQI+)

o Diversiteit binnen ondernemingen & organisaties 

o “         “      onderwijs en/of jeugdwerk

o Armoedebestrijding 

o STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

o …



Stage

Waar vind ik de Stagelijst? https://ufora.ugent.be/



Stage

Waar vind ik de Stagelijst? https://ufora.ugent.be/



UGent Stagelijsten? beschikbaar vanaf midden september



UGent Stagelijsten?
beschikbaar vanaf midden september



Stage



Stage



Buitenlandse stage?

Stage

o Zie UGent lijst op Ufora



Buitenlandse stage?

Stage

o Zie UGent lijst op Ufora

o Extern aan UGent, zie stage bemiddelingskantoren 

Google op ‘Stage buitenland’

 Betalend !!

 Zorg voor voldoende garanties, 
zeker wanneer vrijwilligerswerk in het buitenland wordt 

omgezet naar een stage (cfr. problemen met 

mentorschap en opdrachten). 



Reisbeurs buitenlandse stage

Stage

Beurzen voor stage in Noord-Frankrijk en Wallonië
Zie: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/transuniv.htm

Beurzen voor stage buiten de Erasmuszone
Zie: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/birak.htm

= de verantwoordelijkheid van de student (m/v/x)

CONTACT Reisbeurzen:

An Desmet <An.Desmet@UGent.be>

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


Stage

Wat zijn de leerdoelen?(zie meer in studiefiche)

 Autonoom en kritisch kunnen functioneren 

 Communiceren van informatie, ideeën, 

problemen en oplossingen zowel aan specialisten 

als aan leken.

 Zelfstandig uitvoeren van opdracht(en)



Stage

Wat zijn de leerdoelen?(zie meer in studiefiche)

 Indien van toepassing: initiëren van probleem-

gestuurd onderzoek

 Kunnen omgaan met onzekerheid en grenzen van 

de kennis

 Een reflexieve pluralistische houding die getuigt 

van kritische wetenschappelijke nieuwsgierigheid 

en openheid



Stage

Hoe de leerdoelen bereiken?

zich bekwamen in één of meerdere 
vraagstukken rond gender en/of diversiteit

praktijkgerichte professionele ervaring 
opdoen, door :

o te observeren 

o te participeren 

o te reflecteren



Stage

Hoe zich bekwamen en ervaring opdoen?
= Stageopdrachten onderhandelen met stageplek

STAGE-

OPDRACHT
ENKELE VOORBEELDEN

Observatie

het bijwonen van vergaderingen, workshops, 

events, debatten of andere activiteiten zonder 

dat van de studenten een directe actieve 

inbreng is vereist.

Onderzoek

(meehelpen) literatuuronderzoek verrichten 

en/of desk research, interviews afnemen, 

focusgesprekken voeren, survey opstellen, 

data-analyse.



Stage

STAGE-

OPDRACHT
ENKELE VOORBEELDEN

Redactie

het schrijven van een (onderzoeks)rapport, 

pers- en/of webartikelen, het (meehelpen) 

uitschrijven van een subsidieaanvraag, verslag 

uitbrengen van vergaderingen, workshops, 

events of debatten.

Vorming

het actief geven van workshop(s) of 

vorming(en), een PowerPoint presentatie, een 

lezing, een lessenreeks of een actieve 

deelname als panellid aan een debat of de 

moderatie ervan.



Stage

STAGE-

OPDRACHT
ENKELE VOORBEELDEN

Ontwikke-

ling

het ontwikkelen van producten/ instrumenten 

voor bewustmaking, zoals een educatief spel, 

een toets (quick scan), een kalender, posters 

en flyers, een PowerPoint, een website of 

deel ervan, het ontwikkelen/opstellen van 

een social media (jaar)plan.



Stage

STAGE-

OPDRACHT
ENKELE VOORBEELDEN

Coördinatie

het (meehelpen) voorbereiden of coördineren 

van workshops, event(s), debatten, 

lessenreeksen, vergaderingen, 

overlegmomenten, project management en 

planning.

Begeleiding

het begeleiden/coachen/mentoren van 

externe of interne actoren eigen aan de 

stageplaats



Stage

STAGE-

OPDRACHT
ENKELE VOORBEELDEN

Andere

het presenteren van een eindrapport over de 

verrichtte stageopdrachten aan leden van de 

organisatie; het presenteren/ toelichten van 

de voornaamste resultaten van het op de 

stageplek uitgevoerde onderzoek, aan de 

leden van de organisatie of daar buiten (bv. op 

een congres of conferentie).



Hoe mijn masterproef koppelen aan mijn 

stage?

o onderzoeksonderwerp masterproef loopt parallel aan  

probleemgestuurd onderzoek op de stageplek

Stage

2de niveau

 Literatuurstudie

 Dataverzameling

 Data-analyse

 Rapportering

1ste niveau

• Contacten

• Respondenten

• Literatuurstudie

i.g.v. grote overlap  eventueel extra stage-uren presteren en/of vrijwillige stage



Stage

Stageprocedure 
= opmaken 5-delige stageovereenkomst

1- Stageopdrachten en leerdoelen

2- Dag- en uurrooster

3- Stagecontract tussen drie partijen

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

4- Document ‘Rechten & Plichten’

5- Risicoanalyse

LET OP: stage mag NIET starten voor alle documenten 
minstens digitaal getekend zijn door alle 3 partijen



Stage

Verloop van de stage

o Bijhouden persoonlijk logboek

oNa iedere werkdag noteren van:

o Uitgevoerde activiteiten

o Leerervaringen

o Reflecties

o …

o Op de stageplek

o Feedbackmomenten met stagementor

o Bespreking vorderingen



Stage

Stageverslag

oParticipatiestage (180u) 

8.000 woorden

oReflectiestage (90u)

4.000 woorden

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



Stage

Evaluatie

De stage

Door stagementor op de stageplaats

40% van de punten

Het stageverslag

Door vaktitularis en medewerkers UGent

60% van de punten

Zie Ufora-handleiding voor transparantie beoordeling



Stage

Waar vind ik de stagehandleiding?

https://ufora.ugent.be/



Stage
 op UFORA



Stage

Coördinaten

Stagebegeleiding UGent

Corine.vanhellemont@ugent.be

Ondertekening stageovereenkomst: enkel op afspraak 

via UFORA bijeenkomstplanner

Adres: Blandijnberg 2, 9000 Gent [enkel in niet-COVID tijden]

Vaktitularis

Chia.Longman@ugent.be

Adres: Blandijnberg 2, 9000 Gent [enkel in niet-COVID tijden]

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


Masterproef



Praktische informatie

 Ufora-cursussite ‘A004410’: opleidingsspecifieke informatie

 Handleiding + bijlagen

 Lijst met promotoren en thema’s

 Agenda (overzicht belangrijke deadlines)

 Belangrijke aankondigingen/reminders

 Ufora: AX00001A

 Algemene informatie/richtlijnen masterproef binnen FLW – UGent

https://minerva.ugent.be/main/course_home/course_home.php?cidReq=AX00001A2019


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

“Discussing masculinities: 

shaping the political critique”



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)

 Wetenschapswinkel (zie kennismaking filmpje op Ufora-cursussite)

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

20-21)

 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 medelesgever) die les geeft binnen de opleiding (ook lesgevers keuzevakken): zie bijlage in handleiding

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

 Overzicht promotoren en specialisatie/expertise: zie bijlage in Ufora

 Zie ook lijst met mogelijk topics

 Maak een afspraak met een (co)promotor

 Registratie titel en promotor: na akkoord! 

 Wees duidelijk en correct in communicatie met gecontacteerde promotoren!

Registratie werktitel en (co)promotor :15 November

Ook indien je reeds vorig jaar jouw titel en promotor registreerde!



Stap 1: keuze onderwerp en promotor

Promotor

 Geen registratie als gaststudent nodig bij de instelling van promotor

 Kan wel interessant zijn ifv bibliotheekcatalogussen

 Zie praktische gids voor praktische richtlijnen!



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: 21 December 2020

Thesisjaarstudenten: in samenspraak met promotor bepalen of 
herindiening nodig is



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 (aanvragen kort na registratie werktitel&promotor)

Varia

 Citeren, refereren

 Plagiaat vermijden !!!

 Ethische commissie: Enkel nodig met oog op latere publicatie in tijdschrift (in overleg 
met promotor) –zie ethische richtlijnen op ufora



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

 Tijdpad als leidraad

MAAR: op initiatief van de student! 



Koppeling stage - masterproef



Stap 4: Indienen

 Elektronisch indienen via Minerva: AX00001A 

Thesisjaarstudenten: 5 januari (voor 16.00)

1ste zit: 25 mei (voor 16.00)

2de zit: 10 augustus (?) (voor 16.00)

Indien je beslist om masterproef niet in AJ 2020-2021 in te dienen, tracht dit nog 

via een curriculumwijziging (voor 1 maart) door te geven (cfr. 

Studievooruitgangbewaking)



Thesisjaar
 Mogelijke indienmomenten:

 Januari

 Voorwaarde: reeds geslaagd zijn voor alle vakken sem 2

 Mogelijkheid om af te studeren in februari indien voor masterproef en alle andere
opleidingsonderdelen geslaagd

 Mei

 Ingediend in januari en niet geslaagd -> volgende indiening in 2de zit: augustus
(niet mei!)

 Geen ‘extra’ zittijd, maar terug inschrijven en masterproef toevoegen aan jouw
curriculum  

 Info over behoud kinderbijslag: 
https://centenvoorstudenten.be/info/kinderbijslag/

https://centenvoorstudenten.be/info/kinderbijslag/


Stap 5: Evaluatie
 Geen mondelinge verdediging

 Beoordeling: 

 3 evaluatoren (inclusief (co)promotor): wordt via Ufora gecommuniceerd

 Evaluatieformulier (zie bijlage in handleiding)

 (Co)Promotor evalueert ook het algemene proces

 Eindscore: na overleg tussen beoordelaars

 Feedback: eindscore via oasis (UGent) + verslagen kunnen elektronisch

opgevraagd worden



Vragen?

Algemene praktische vragen: via ‘Discussies in Ufora-site 

AA004410 – Masterproef’ 

Inhoudelijke vragen: (co)promotor, masterproefbegeleider

https://ufora.ugent.be/d2l/home/63339


Startdag

Master Gender en Diversiteit



Praktische informatie



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

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

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



Facebookgroep Studenten Ma Gedi

• Naam: MA Gender en diversiteit 2020-2021
• https://www.facebook.com/groups/413060756324812

• Beheerders: Laura Engels, Dean Van Huffel, Gabriëlle Lucille

• Besloten groep

• Enkel voor studenten ingeschreven in de master

• Lidmaatschap via lijst of screenshot/foto inschrijvingsbewijs

https://www.facebook.com/groups/413060756324812




Oproep studentenvertegenwoordigers AJ 

2020-2021

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

 Oproep via FB-pagina studenten (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 met 
sabrina.vandevelde@ugent.be in cc. Graag tegen 9 oktober

 Data OC’s sem 1: nog te bepalen

 Vragen hierover kan tijdens lessen stamvakken

mailto:Chia.longman@ugent.be
mailto:sabrina.vandevelde@ugent.be


Taal van evaluaties bij vakken met onderwijstaal 

Engels

 Taal van evaluatie = onderwijstaal

 OER, artikel 58: studenten hebben het recht om 

geëvalueerd te worden in het Nederlands

 Uitzondering aanvragen via fsa.lw@ugent.be (ook voor 

niet-UGent vakken)

 Voor 15/11: sem 1

 Voor 1/3: sem 2

mailto:fsa.lw@ugent.be


Praktische informatie - Inschrijving

 Hoofdinschrijving 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

Programma studiegids Ugent: 

http://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html

http://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/eerste-inschrijving
http://studiegids.ugent.be/2020/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. 

 Ter info: gastinschrijving zal binnen Uhasselt midden oktober verwerkt worden (dus 

even geduld ivm ontvangen login etc)

 Hoe?: zie http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving/

 Volledig online!

 Check de deadlines per instelling! -> belangrijkste deadlines zullen ook in agenda 

van infosite Ufora geplaatst worden

!! HEEL BELANGRIJK IFV TOEGANG LEERPLATFORMEN => ANDERS GEEN 

TOEGANG TOT ONLINE LESSEN EN OPNAMES !!

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


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 = Ufora

 INFOSITE Master of Arts in gender en diversiteit

 Naast infosites 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)

https://ufora.ugent.be/d2l/home/77421
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 2020

 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! 

 Als je curriculum in voorstel staat kan je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen.

 Aanvragen van een vrij keuzevak: mits gemotiveerde aanvraag aan secretaris 
examencommissie en aan trajectbegeleider (Katrien.Degraeve@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. Wijzigingen 
ook doorgeven aan partnerinstellingen!

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
mailto:Katrien.Degraeve@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!

 Hou rekening met deadlines!

 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 (via studiegids Ugent)

 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

 Opgelet! Jaarlijks vernieuwen

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm
https://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut:

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

Er bestaan 7 verschillende categorieën op basis waarvan een bijzonder statuut kan 
toegekend worden, nl. functiebeperking, erkende topsport, professionele kunstbeoefening, 
mandaat, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, student-ondernemerschap, 
anderstaligheid

 Aan te vragen via Oasis. In geval van een functiebeperking eerst een afspraak maken 
met Aanspreekpunt student en functiebeperking

 Stappenplan procedure via Oasis: Let op de deadlines!

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-
statuut/stappenplanbijzonderstatuut.pdf/at_download/file

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/studeren-functiebeperking
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/stappenplanbijzonderstatuut.pdf/at_download/file


Praktische informatie – Bijzonder statuut

Functiebeperking

 Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut - functiebeperking: 

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

statuut/functiebeperking.htm

Contactpersoon aan de UGent (voor registratie en attestering): 

Evelien Halewyck

Afspraak maken via evelien.halewyck@ugent.be

bij dringende vragen: 09 331 02 44

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


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Bij studenten met een functiebeperking worden de faciliteiten in overleg op 

maat bepaald 

 Aanspreekpunt student & functiebeperking

Bijkomende info voor interuniversitaire opleidingen (o.a. contactgegevens 

aanspreekpunten partnerinstellingen): 

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

statuut/studeren-functiebeperking/erkenninginteruniversitair.htm

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/studeren-functiebeperking/contact.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/studeren-functiebeperking/erkenninginteruniversitair.htm


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

 Studiebegeleiding: 

https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/studie

begeleiding_hogerejaarsstudenten.htm

 Ombudspersoon: Francis.Maes@UGent.be

 Studentenspsychologen: 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studenten

psychologen/overzicht.htm

http://www.mastergenderendiversiteit.be/
https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/studiebegeleiding_hogerejaarsstudenten.htm
mailto:Francis.Maes@UGent.be
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen/overzicht.htm


Praktische informatie 

 www.mastergenderendiversiteit.be: inschrijven op 
nieuwsbrief

 Ufora: infosite Master Gender en diversiteit toevoegen op

 Praktische gids

 Informatie gepresenteerd op de startdag

 Aankondigingen

 Agenda met belangrijke administratieve deadlines

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

https://www.facebook.com/monitoraatFLW/

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


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
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 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


Vragen?



• Oasis

• Ufora: 
https://www.ugent.be/student/nl/ict/ufora/uforastude
nten

• Welkom in Ufora –
studenten: https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/906
1/viewContent/71873/View

• Gastinschrijvingen

https://www.ugent.be/student/nl/ict/ufora/uforastudenten?fbclid=IwAR2dgvsQKhDMOGjfqMC3UGKdLvJw-3jx0JORtwfyGR6p3mDTn16Iwoz1CbY
https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/9061/viewContent/71873/View

