




Infomoment UGent 
schakelprogramma 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 schakelprogramma tot master gender en 
diversiteit

• Praktische informatie

• Vragen

Inhoud



Intro





• Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs 
binnen één van de volgende studiegebieden (of een combinatie ervan): 

• Gezondheidszorg

• Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

• Onderwijs

• Sociaal-Agogisch Werk

Via Hoger onderwijsregister of onderwijskiezer kan je nagaan tot welke 
studiegebied een bepaalde professionele bachelor behoort.

Toelatingsvoorwaarden

https://www.hogeronderwijsregister.be/home
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php


Wat is jullie vooropleiding?

• Via poll

• Via chat (indien poll niet beschikbaar is)

Toelatingsvoorwaarden



UGent
• Meer info in deze infosessie

VUB (vanaf AJ 22-23) 
• Zie https://www.vub.be/opleiding/gender-en-diversiteit#schakelprogramma-

• on campus: infodag 24 april en 4 september

• online: 16 mei, 27 juni, 22 augustus online

• Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze website

https://www.vub.be/infodagen#infodagen-2022

Waar?

https://www.vub.be/opleiding/gender-en-diversiteit#schakelprogramma-
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vub.be%2Finfodagen%23infodagen-2022&data=04%7C01%7CSabrina.Vandevelde%40ugent.be%7Cf44971705aa5434f441c08da041dbf58%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C637826823102263997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dnnAxurZTtVOtGzRxXRZwwpQct9%2FzZc0OlkNQuowCpA%3D&reserved=0


Opbouw schakelprogramma UGent



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

▪ Update studiefiches nog niet voltooid
▪ Lesrooster begin AJ beschikbaar

Opbouw schakelprogramma UGent

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


Praktische en nuttige informatie



▪ Inschrijving

▪ Curriculum

▪ Studiebegeleiding

▪ Werkstudenten

▪ Bijzonder statuut

▪ Leerkrediet en studievooruitgangsbewaking

▪ GIT

Inhoud



Praktische informatie - Inschrijving

▪ Inschrijving aan de Ugent: (www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/eerste-
inschrijving) volledig online!

1) Inschrijvingsaanvraag aanmaken (kan nu reeds)

2) Definitief inschrijven (vanaf 1 augustus)

Ook wanneer je jouw bachelordiploma 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 

Samenstelling van het curriculum in Oasis, uiterlijk op 10/10/’22

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


Praktische informatie - Inschrijving

▪ Digitaal leerplatform = Ufora

Kijk regelmatig op infosite ‘Schakelprogramma tot Master gender en 
diversiteit’. Naast infosite heb je eveneens de cursussites per vak. Alle info 
verloopt via Ufora (tijdstip lessen, cursusmateriaal, belangrijke deadlines, 
enz.)

▪ Registratie curriculum = Oasis

Iedere student dient zijn curriculum te registreren in Oasis. Hoe doe je dit? > 
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum

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


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 - 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 in studiekiezer (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/2021


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

Info omtrent aanvraag van een bijzonder statuut: 
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-
statuut

Info omtrent 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

▪ Sommige opleidingen geen leerkrediet inzetten, o.a. schakelprogramma.

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



Praktische informatie – leerkrediet

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

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

Indien niet geslaagd voor volledige schakelprogramma, mogelijkheid om reeds 
van start te gaan met (enkele) mastervakken. 



Interessante links

Schakelprogramma

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

Masteropleiding

http://www.mastergenderendiversiteit.be/

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

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

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