WAAR GAAN DE LESSEN DOOR?

TOELATING EN INSCHRIJVING

De lessen van de verplichte stamvakken worden gegeven op
een centrale en gemakkelijk te bereiken locatie in Brussel of
via teleclassing.

RECHTSTREEKS

De flexibele stamvakken worden gegeven aan de Universiteit
Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de
Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven.
De meeste lessen kunnen aan verschillende universiteiten
gevolgd worden door middel van teleclassing. Zo wordt het
reizen beperkt.
De keuzevakken worden in de verschillende instellingen
gedoceerd.

Ba in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepaste economische
wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid; godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; politieke en
sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische
wetenschappen; taal- en letterkunde; toegepaste taalkunde; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten,
notariaat en criminologische wetenschappen.
Ma in alle studiegebieden.

INTERUNIVERSITAIRE
MASTEROPLEIDING

GENDER EN
DIVERSITEIT
Master in Gender en Diversiteit / Master of Arts in Gender and Diversity

VIA HET SCHAKELPROGRAMMA

Het schakelprogramma kan gevolgd worden aan de UGent
of VUB. Het schakelprogramma is toegelaten voor
studenten met een professionele bachelor in de
studiegebieden (of combinatie ervan):
Gezondheidszorg
Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Onderwijs
Sociaal-agogisch werk

BUITENLANDS DIPLOMA

Je kunt met vragen over inschrijving terecht bij het UGent
international admission desk. Let daarbij op de specifieke
deadlines die ze hanteren.

INSCHRIJVING

De master Gender en Diversiteit wordt gecoördineerd door
de UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Daarom moet
je je allereerst inschrijven aan de UGent. Je schrijft je daarna
ook in als gaststudent aan de Universiteit Antwerpen,
de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel en de
Katholieke Universiteit Leuven. Op die manier krijg je toegang
tot de faciliteiten van alle instellingen, inclusief leerplatforms, studentenkaart en bibliotheek.
Met vragen over toelating en inschrijving kun je terecht bij
trajectbegeleider Els Wille: els.wille@ugent.be

KIES IETS ANDERS
EN ZIE HET VERSCHIL
Ongelijkheid staat volop in het centrum van het publieke
debat. Politici, journalisten, celebrities, onderzoekers,
organisaties en activisten laten zich horen over kwesties
als seksisme, racisme, geweld en armoede. Wat hebben
verschillende vormen van ongelijkheid met elkaar te
maken? In de interuniversitaire en interdisciplinaire
masteropleiding Gender en Diversiteit leer je kritisch
nadenken, onderzoeken en handelen, en creëer je een
basis voor toekomstig werk in beleid, het bedrijfsleven, het
middenveld, de culturele sector of onderzoek.
Inschrijvingen: www.ugent.be

www.mastergenderendiversiteit.be

WAAR KIJKEN WE NAAR?

WIE ZIJN WE?

OPBOUW MASTERPROGRAMMA

Hoe komt identiteit in onze samenleving tot stand, en hoe
spelen verschillende aspecten zoals gender, etniciteit, klasse,
religie, seksualiteit en leeftijd daarbij een rol? Hoe hangt
individuele identiteit samen met de sociale positie die je
inneemt? Op welke manieren hebben identiteiten en posities
vorm gekregen in een context van machtsrelaties en betekenisgeving? Hoe kunnen we een kritische blik formuleren op
meervoudige identiteiten en complexe machts- verschillen,
en van daaruit handelen in de richting van verandering?

De master Gender en Diversiteit wordt georganiseerd door de
vijf Vlaamse universiteiten, en is daarmee interuniversitair.
Zo kom je tijdens de opleiding in aanraking met alle gender
en diversiteitsexperts die er in Vlaanderen te vinden zijn!

De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf
delen:
Een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis
(vast stamvakken – 15 ECTS);
Een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen
theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen of
een meer theoretische uitdieping binnen een bepaald
domein bieden
(flexibele stamvakken – 15 ECTS);
Individuele keuzevakken (5 of 10 ECTS);
Een stage (5 of 10 ECTS);
De masterproef (15 ECTS).

In 2014-2015 werd de interuniversitaire masteropleiding
Gender en Diversiteit gelanceerd. Het trok meteen een groot
aantal studenten. De grote interesse toont dat velen nood
hebben aan kritische kennis en analytische vaardigheden die
inzicht bieden in emancipatie en ongelijkheid, en die kunnen
worden omgezet naar handelingen die het verschil maken.

HOE DOEN WE DAT?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
sabrina.vandevelde@ugent.be (co-coördinator)
els.wille@ugent.be (trajectbegeleider)

“Thinking critically is
at the heart of anybody
transforming their life.”
bell hooks

De masteropleiding Gender en Diversiteit biedt cruciale
theorievorming, terminologie en analytische vaardigheden
die je in staat stellen verschillende domeinen van onze
samenleving, en hun samenhang, te analyseren. Cruciale
concepten daarbij zijn emancipatie, identiteit, verschil en
macht. Gender is hierbij een kernbegrip, dat wordt bekeken
in samenhang met diverse factoren die bepalend zijn voor
identiteit en sociale posities. Een belangrijke benadering is
‘intersectionaliteit’. Daarbij wordt gender nooit als losstaand
gegeven bekeken, maar geanalyseerd in relatie tot etniciteit, klasse, leeftijd, religie, seksualiteit etc. Een tweede
belangrijke benadering is het sociaal constructivistische
uitgangspunt, waarbij identiteit en sociale relaties worden
geanalyseerd als vorm gegeven binnen een welbepaalde
historische, sociale, culturele, religieuze, economische en
seksuele context. Beide benaderingen worden toegepast in
uiteenlopende disciplinaire velden en op allerlei thema’s en
onderwerpen.
De kracht van de opleiding ligt in haar interdisciplinariteit.
Docenten en studenten zijn afkomstig uit de vijf Vlaamse
universiteiten, en verschillende faculteiten en departementen. Dit levert uitdagende en vruchtbare discussies op, die
horizon-verbredend zijn voor iedereen die eraan deelneemt.
Een betere plek voor het ontwikkelen van een ‘critical mind’
is er niet!

Zo zorgt de opleiding voor een geleidelijke evolutie van een
gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer
individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

STAGE

Via de stage kunnen theoretische en thematische kennis en
inzichten gekoppeld worden aan praktijkervaring. Studenten
kunnen kiezen voor een korte (5 ECTS) of een lange (10 ECTS)
stage. Ze observeren, rapporteren, werken (mee) aan een
specifiek project, een bepaald onderzoek of een beleidsondersteunend rapport. De stage is dus de aangewezen manier
om unieke en relevante werkervaring op te doen!

KEUZEVAKKEN

Het programma kan aangevuld worden met 5 of 10 ECTS
keuzevakken of de twee niet-gekozen flexibele stamvakken.
Zo wordt de mogelijkheid geboden tot meer individuele
specialisatie. Een lijst van een 20-tal keuzevakken vormt een
uitgebreid aanbod van de toepassing van gender- en diversiteitsbenaderingen in uiteenlopende onderzoeksdomeinen
en maatschappelijke thema’s.

MASTERPROEF

Het sluitstuk van de opleiding bestaat uit een masterproef
over een zelf gekozen thema in het veld van gender en
diversiteit waarin wordt aangetoond dat verwor- ven wetenschappelijke inzichten en vaardigheden kunnen worden
geïntegreerd in een wetenschappelijke reflectie. De masterproef vormt het sluitstuk en pronkstuk van jouw opleiding!
www.mastergenderendiversiteit.be

