
Welkom! 
 Korte voorstelling presentators: Sabrina Vandevelde en Els 

Wille

 Wat praktische info:

• Standaard staan alle deelnemers gedempt (echo vermijden)

• Camera of microfoon in- of uitschakelen:

• Vragen

• Via vergaderchat

• Tussentijds zullen de vragen (plenair of via chat) beantwoord 
worden



Infosessie 

Schakelprogramma Gender en 

Diversiteit



Inhoud

 Intro

 Opbouw schakelprogramma tot master gender en 

diversiteit

 Praktische informatie

 Vragen



Waar kijken we naar?



Opbouw

studieprogramma

schakelprogramma



Toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in studiegebied

 onderwijs

 sociaal-agogisch werk: (Opgelet: geen graduaatsopleidingen)

• Gezinswetenschappen
Maatschappelijke veiligheid 
Orthopedagogie 
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Sociaal werk : Algemene opleiding
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie : Algemene opleiding
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie



Wat is jullie vooropleiding?

 Via poll

 Via chat (indien poll niet beschikbaar is)



Schakelprogramma tot Master Gender en 

diversiteit 

 Enkel georganiseerd door: 

 55 tot 60 ECTS

 5 delen



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

2. Academische vaardigheden (verplicht) 11 ECTS

3. Methode en onderzoeksvaardigheden (naar keuze 1 vak 

opnemen)

4 – 6 ECTS

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

4. Onderzoekstaak 10 ECTS

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-of-arts-in-gender-

en-diversiteit/programma/2021

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/programma/2021


Info per opleidingsonderdeel

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogr

amma-tot-master-of-arts-in-gender-en-

diversiteit/2021

 update studiefiches nog niet helemaal voltooid

Lesrooster begin AJ beschikbaar

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2021


Praktische informatie



Praktische informatie - inschrijvingen 

Schakelprogramma : zie  
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven

 Inschrijving verloopt in twee stappen en kan volledig online: 

1) inschrijvingsaanvraag

2) definitieve inschrijving

 Samenstelling van het curriculum in Oasis, uiterlijk op 10/10/’21

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven


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

 Verloopt via online aanvraag: 

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

https://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

 Vlaams opleidingsincentives: zie https://www.vlaanderen.be/vlaamse-
opleidingsincentives + 
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/vlaams-
opleidingsverlof.htm

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/vlaams-opleidingsverlof.htm


Praktische informatie – Bijzonder statuut

 Bijzonder studentenstatuut: 7 categorieën 
(https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-
studeren/bijzonder-statuut)

 Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut omwille van  
functiebeperking:

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

Contactpersoon aan de UGent (voor registratie en attestering): 

Evelien Halewyck
Stalhof 6 - 9000 GENT
09 264 72 66
Evelien.Halewyck@UGent.be

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut
http://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/functiebeperking.htm
mailto:Evelien.Halewyck@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! 



Studievoortgangsbewaking & leerkrediet

 Na het behalen van een masterdiploma: 140 SP worden 

afgetrokken

 Geen leerkrediet inzetten voor o.a. schakelprogramma, wel voor 

master Gender en diversiteit. 

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

probleem bij inschrijven master en tekort aan 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

 Studievoortgangsbewaking Ugent:

 Bij niet slagen voor de helft van de opgenomen studiepunten, 
daaropvolgende inschrijving ‘bindende voorwaarde’.

 Bindende voorwaarde = bij (opnieuw) niet slagen voor de helft van de 
opgenomen studiepunten > weigering voor de opleiding

 Curriculumwijziging is mogelijk mits rekening houdend met deadlines > 
contacteer steeds trajectbegeleiding bij vragen over (wijziging) 
curriculum!



Interessante links

Schakelprogramma

 https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-
tot-master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2021

Masteropleiding

 http://www.mastergenderendiversiteit.be/

 https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-
gender-en-diversiteit/2021

https://www.facebook.com/mas
tergenderendiversiteit/

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2021
http://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html
https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2021
https://www.facebook.com/mastergenderendiversiteit/


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?


