




Infosessie interuniversitaire master 
gender en diversiteit



▪ Standaard staan alle deelnemers gedempt (echo vermijden)

▪ Camera of microfoon in- of uitschakelen:

▪ Vragen

▪ Via vergaderchat

▪ Tussentijds zullen de vragen beantwoord worden

▪ Opname en slides: 
https://www.mastergenderendiversiteit.be/infomomenten/

Praktische info

https://www.mastergenderendiversiteit.be/infomomenten/


▪ Intro

▪ Opbouw master gender en diversiteit

▪ Praktische informatie

▪ Vragen

Inhoud



Intro





Studenten kunnen rechtstreeks instromen onder volgende toelatingsvoorwaarden : 

▪ Een masterdiploma (alle studiegebieden) 

▪ Een academisch bachelordiploma binnen één van de volgende 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 
▪ Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 
▪ Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen 
▪ Toegepaste Taalkunde 

▪ Via het schakelprogramma (UGent/VUB)

Toelatingsvoorwaarden



Wat is jullie vooropleiding?

• Via poll

• Via chat (indien poll niet beschikbaar is)

Toelatingsvoorwaarden



Opbouw programma



▪ Interuniversitaire master -> vakken vanuit verschillende universiteiten en faculteiten

▪ UGent coördinerende instelling: hoofdinschrijving via UGent + gastinschrijving 
partnerinstellingen

▪ Eenjarige master (60 ECTS)

▪ 5 delen

Opbouw programma



https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/programma/2022  

5 delen:

▪ Vaste stamvakken: 3 verplichte vakken

▪ Flexibele stamvakken: 3 van de 11 vakken kiezen 

▪ Stage (korte of lange stage)

▪ Keuzevakken

▪ 1 keuzevak bij lange stage

▪ 2 keuzevakken bij korte stage

▪ Masterproef

▪ Interuniversitaire master -> vakken vanuit verschillende universiteiten en faculteiten

Opbouw programma

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


Vaste stamvakken (15 ECTS)

Flexibele stamvakken (15 ECTS)

• Korte stage (3 weken)
• Lange stage (6 weken)
• 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 of via 

teleclassing (alle vakken op 1 dag in SEM 1 –meestal woensdag, soms 
dinsdag)

• Binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk of een meer theoretische 
uitdieping binnen een bepaald domein 

• 3 van 10 flexibele stamvakken kiezen 
• Lessen ter plaatse of via teleclassing aan alle partnerinstellingen

Stage (5 of 10 ECTS)

Korte stage - 5 ECTS
Lange stage - 10 ECTS



▪ Onderwijstaal vakken: zowel Nederlands als Engels

▪ Variatie in werkvormen: hoorcollege, werkcollege, seminarie, 
groepsopdrachten, enz.

▪ DOEL: studenten stimuleren om kritisch te reflecteren over de leerinhouden 
en de leerstof actief te verwerken

▪ Evaluatie: vaak combinatie van examen met (tussentijdse) papers/taken. 

▪ Cursusmateriaal: vaak readers (bundeling van wetenschappelijke artikels)

Algemene aanpak



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/

Arbeidsmarkt

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


• Enkele voorbeelden van tewerkstellingen van alumni

• Universiteiten (als doctoraatsstudent): VUB, UGent, Uhasselt
• Instituut gelijkheid van vrouwen en mannen
• Sophia
• Transgender infopunt
• ING
• Arch (ondersteuning van organisaties bij veranderingen)
• Kunsterfgoed
• Forensisch psychiatrisch centrum Gent
• Gok leerkracht
• Diversiteitscoördinator FOS open scouting
• Dienst diversiteitsbeleid Vlaamse overheid
• ….

Arbeidsmarkt



Praktische informatie



▪ Inschrijving

▪ Curriculum

▪ Studiebegeleiding

▪ Werkstudenten

▪ Bijzonder statuut

▪ Leerkrediet en studievooruitgangsbewaking

▪ GIT

Inhoud



Praktische informatie - Inschrijving

▪ Master: Zie www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving

▪ Inschrijving bestaat uit verschillende stappen:

1) inschrijvingsaanvraag UGent
2) definitieve inschrijving UGent
3) Samenstellen curriculum in Oasis (deadline 10/10)

4) Registratie als interuniversitaire gaststudent aan de partnerinstellingen (zie webpagina voor 
stappenplannen en belangrijke deadlines)

Opm: stap 3 en 4 kunnen ook in omgekeerde volgorde

Ook wanneer je jouw academisch bachelor/masterdiploma nog niet hebt gehaald op moment 
van inschrijving, kan je al inschrijven voor het schakelprogramma via externe GIT. Zie 
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijving-of-registratie/inschrijven-externe-
git.htm 

http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijving-of-registratie/inschrijven-externe-git.htm


Registratie als gaststudent aan de partnerinstellingen: belangrijk!!

▪ Registratie aan VUB en KU Leuven als interuniversitaire gaststudent verplicht (vaste 
stamvakken)

▪ Daarnaast eveneens registreren aan Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen indien 
je vakken opneemt die door deze universiteiten worden aangeboden. 

▪ Hoe? zie http://www.mastergenderendiversiteit.be/master/inschrijving/
▪ Volledig online!
▪ Check de deadlines per instelling! 

!! HEEL BELANGRIJK IFV TOEGANG LEERPLATFORMEN => ANDERS GEEN TOEGANG TOT LESMATERIAAL & INFO !!

Praktische informatie - Inschrijving

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


Praktische informatie - Vrijstellingen

Binnen het masterprogramma:
▪ 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

• 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 - Curriculum

Tips rond samenstelling curriculum:

1/ Maak gebruik van de studiekiezer om zicht te krijgen op het programma

2/ Open de studiefiches (terug te vinden via studiekiezer)

3/ Maak een weekoverzicht van de vakken die je wil volgen. Lesroosters van alle 
aangeboden vakken per semester te raadplegen via www.mastergenderendiversiteit.be
(beschikbaar bij start AJ)

4/ Probeer lesoverlappingen te vermijden

5/ Probeer een evenwichtige semesterverdeling te maken

https://studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/programma/2022
http://www.mastergenderendiversiteit.be/


Praktische informatie - Werkstudenten

▪ Werkstudenten: aanvragen van werkstudentenstatuut! Info op 
https://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm

▪ Faciliteiten in onderling overleg met verantwoordelijke lesgever. 
Voorbeelden: vrijstelling van aanwezigheid, examen op een ander 
tijdstip, vervangende taak in geval van groepsopdracht.

▪ Faciliteiten zijn géén rechten. Maak duidelijke afspraken

▪ Maak je curriculum niet te zwaar

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


Praktische informatie - Werkstudenten

▪ Vlaams opleidingsincentives: 

zie https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives +

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/vlaams-
opleidingsverlof.htm

▪ FAQ’s werken en studeren combineren: zie 
https://www.mastergenderendiversiteit.be/wp-
content/uploads/2021/12/FAQ_Werken-en-studeren-
combineren.pdf

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/vlaams-opleidingsverlof.htm
https://www.mastergenderendiversiteit.be/wp-content/uploads/2021/12/FAQ_Werken-en-studeren-combineren.pdf


Praktische informatie – Bijzonder statuut

▪ Contactgegevens voor aanvraag van een bijzonder statuut:

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


Praktische informatie – leerkrediet

▪ Start hoger onderwijs: stand leerkrediet = 140

- Bij inschrijving: vermindering met het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft 

- Credit verworven > studiepunten opnieuw toegevoegd

- Geen credit verworven > ingezette studiepunten verloren

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

▪ Na het behalen van een masterdiploma: 140 SP worden afgetrokken



Praktische informatie – leerkrediet

▪ 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

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

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


Praktische informatie –
studievoortgangsbewaking

▪ Diplomacontract: voor minstens de helft van het aantal opgenomen studiepunten 
credits behalen

Indien < 50% behaald: bindende voorwaarde! Bindende voorwaarde = bij 
volgende inschrijving 50% van het aantal opgenomen studiepunten behalen. 
Niet voldaan aan bindende voorwaarde?: weigering tot de opleiding

▪ Creditcontract: indien 2X 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, 
omwille van BS, persoonlijke redenen. Of afwijking van het modeltraject 
omwille van studievertraging



Save the date

Online startdag

woensdag 21 september 2022 – 9u30-16u30 

Alle verdere info zal aangekondigd worden op

https://www.mastergenderendiversiteit.be/master/welkomsdag/

https://www.mastergenderendiversiteit.be/master/welkomsdag/


Interessante links

Masteropleiding

http://www.mastergenderendiversiteit.be/

https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2022

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

http://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/A/MABA/AMGEDI/AMGEDI.html
https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-gender-en-diversiteit/2022
https://www.facebook.com/mastergenderendiversiteit/


Vragen?



Contactgegevens

OC voorzitter: Piet.Vanavermaet@Ugent.be

Secretaris OC: Veerle.Draulans@ugent.be

Secretaris examencommissie: Katrien.Degraeve@ugent.be

Trajectbegeleider: Els.Wille@ugent.be

Stagecoördinator: Corine.Vanhellemont@ugent.be

Co-coördinator: Sabrina.Vandevelde@ugent.be

Master gender en diversiteit

www.mastergenderendiversiteit.be

mailto:Piet.Vanavermaet@Ugent.be
mailto:Veerle.Draulans@ugent.be
mailto:Katrien.Degraeve@ugent.be
mailto:Els.Wille@ugent.be
mailto:Corine.Vanhellemont@ugent.be
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http://www.mastergenderendiversiteit.be/



