FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING

PROGRAMMAWIJZIGINGEN
SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

AJ 2021-2022

BASISPRINCIPES
̶ Behaald = behaald:
̶

alle behaalde credits blijven meetellen, ook al verdwijnen bepaalde vakken uit het curriculum.
Je kan dus nooit vakken voor niks hebben afgelegd.

̶

Meer info over alle vakken vind je in de studiefiches op de online studiekiezer.
(vervangt vanaf AJ 2021-22 de online studiegids).
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SCHAKELPROGRAMMA’S
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

SCHAKELPROGRAMMA’S: ALGEMEEN
̶

Vanaf AJ 2021-22 vervalt de opdeling per vooropleiding:
De schakelprogramma’s Pedagogische wetenschappen bedragen voor iedereen hetzelfde aantal SP.
• Klinische ortho & Disability Studies: 64 à 65 studiepunten
• Pedagogiek & Onderwijskunde: 67 à 68 studiepunten
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SCHAKELPROGRAMMA’S: ALGEMEEN
Pedagogiek & Onderwijskunde

Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
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SCHAKELPROGRAMMA’S: ALGEMEEN
̶ Gevolgen voor studenten die reeds gestart zijn met de opleiding?
Afhankelijk van de vakken waarvoor je reeds een credit behaalde, zal je iets meer of iets
minder dan 64 à 65 / 67 à 68 studiepunten moeten opnemen.
̶ Hoeveel studiepunten moet je minstens behalen?
De algemene vakken en afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen moeten steeds deel
uitmaken van het curriculum (tenzij anders aangegeven in de overgangsmaatregelen).
Deze vakken zijn noodzakelijk en vormen de voorbereiding op de master.
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. KLINISCHE ORTHO. & DISABILITY STUDIES
̶

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN + AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

̶

̶

̶

̶

Vak dat verdwijnt: Academische communicatieve vaardigheden (3 SP, 2e semester)
Nieuw vak: Integratieseminarie (5 SP , jaarvak)
Nieuw vak: Klinische psychiatrie en neurologie (4 SP, 2e semester)
Van keuzevak naar verplicht vak: Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen (5 SP, 1e semester)
Van algemeen naar afstudeerrichtingsopleidingsonderdeel: Psychologische modellen van hulpverlening (5 SP, 1e semester)

Overgangsmaatregelen:
• Studenten die geen credit behaalden voor ‘Academische communicatieve vaardigheden’ volgen in AJ 2021-22 ‘Integratieseminarie’
• Studenten die geen credit behaalden voor ‘Psychologische modellen van hulpverlening’ volgen in AJ 2021-22 ‘Psychologische
modellen van hulpverlening’.
• Als je een credit behaalde voor ‘Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen’, dan wordt die credit gewoon overgenomen.
Studenten die geen credit behaalden voor ‘Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen’ volgen dit vak in AJ 2021-22,
tenzij je hiervan wordt vrijgesteld o.b.v. je keuzevakken (zie verder).
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. KLINISCHE ORTHO. & DISABILITY STUDIES
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

̶

̶

De keuzemodule is voor elke vooropleiding hetzelfde geworden. Iedereen moet één van de 4 keuzevakken opnemen.
Nieuw keuzevak: Klinische praktijken en onderzoek (5 SP, 2e semester)
Keuzevakken die verdwijnen: Onderwijskunde, Sociale agogiek, Pedagogiek van de voorschoolse opvang,
Praktijk en stage
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. KLINISCHE ORTHO. & DISABILITY STUDIES
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
Overgangsmaatregelen:
•
•

•
•
•

Als je nog geen credit behaalde voor een keuzevak, dan moet je nu een keuze maken voor één van de vier vakken uit het nieuwe
programma van AJ 2021-22
Als je reeds een credit behaalde voor één van de keuzevakken uit het oude curriculum, dan hoef je geen ander keuzevak meer op te nemen
(ook al verdwijnt dit vak). Je behoudt de credit van het behaalde keuzevak.
Als je reeds een credit behaalde voor 2 keuzevakken, dan hoef je geen keuzevak meer te volgen en ook niet het vak Klinische psychiatrie en
neurologie.
Als je reeds een credit behaalde voor 3 keuzevakken, dan hoef je geen keuzevak meer te volgen, ook niet het vak Klinische psychiatrie en
neurologie en evenmin Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen.
Als je reeds een credit behaalde voor 4 of meer keuzevakken, dan hoef je geen keuzevak meer te volgen, ook niet het vak Klinische
psychiatrie en neurologie en evenmin Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen.
Je kan ook een vrijstelling aanvragen voor het keuzevak in de 1e Master.

Studenten die voordien een schakelprogramma van 87 studiepunten volgden:
Doordat het pakket zo sterk mindert qua studiepunten, zal je wellicht een pakket hebben dat eindigt tussen 64 en 87 studiepunten.
De credits vakken die je mogelijks extra behaalde kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van algemene of
afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen in het schakelprogramma vermits dat noodzakelijke vakken zijn om de master te kunnen aangaan.
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. PEDAGOGIEK & ONDERWIJSKUNDE
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN + AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
̶

Naamswijziging: Curriculumontwikkeling (6 SP, 1e semester) -> Curriculumtheorie en –praktijk (6 SP, 1e semester)
Vak dat verdwijnt: Psychologische modellen van hulpverlening (5 SP, 1e semester)
Vak dat verdwijnt: Academische communicatieve vaardigheden (3 SP, 2e semester)
Vak dat verdwijnt: STEM in kleuter- en lager onderwijs (6 SP, 2e semester)
Nieuw vak: Onderwijskundig ontwerpen (5 SP, 2e semester)
Nieuw vak: Praktijk en stage (6 SP, 2e semester)
Nieuw vak: Integratieseminarie (5 SP, jaarvak)
̶
̶

̶
̶
̶
̶

Overgangsmaatregelen:
•
•
•
•

Studenten die geen credit behaalden voor ‘Curriculumontwikkeling’ volgen in AJ 2021-22 ‘Curriculumtheorie en –praktijk’.
Studenten die geen credit behaalden voor ‘Academische communicatieve vaardigheden’ volgen in AJ 2021-22 ‘Integratieseminarie’
Studenten die geen credit behaalden voor ‘STEM in kleuter- en lager onderwijs’ volgen in AJ 2021-22 ‘Praktijk en stage’
Studenten die geen credit behaalden voor ‘Psychologische modellen van hulpverlening’ volgen in AJ 2021-22 ‘Onderwijskundig
ontwerpen’
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. PEDAGOGIEK & ONDERWIJSKUNDE

̶

̶

̶

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
De keuzemodule is voor elke vooropleiding hetzelfde geworden. Iedereen moet één van de 3 keuzevakken opnemen.
Nieuw keuzevak: Comparatieve en internationale pedagogiek (6 SP, 2e semester)
Nieuw keuzevak: Cultuur en educatie (5 SP, 1e semester)
Keuzevakken die verdwijnen: Orthopedagogiek en Disability studies, Sociale agogiek, Pedagogiek van de
voorschoolse voorzieningen, Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen
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SCHAKELPROGRAMMA – AFST. PEDAGOGIEK & ONDERWIJSKUNDE
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
Overgangsmaatregelen:
• Als je nog geen credit behaalde voor een keuzevak, dan moet je nu een keuze maken voor één van de drie vakken uit het nieuwe
programma van AJ 2021-22.
• Als je reeds een credit behaalde voor één van de keuzevakken uit het oude curriculum, dan hoef je geen ander keuzevak meer op te
nemen (ook al verdwijnt dit vak). Je behoudt de credit van het behaalde keuzevak.
• Als je reeds een credit behaalde voor meer dan één keuzevak dan zullen deze credits allemaal blijven meetellen:
Je hoeft geen keuzevak meer op te nemen. Jouw curriculum zal tussen de 67 en 90 studiepunten omvatten, afhankelijk van de
credits die je reeds hebt behaald.
De credits die je mogelijks extra behaalde kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van algemene of afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen in het schakelprogramma vermits dat noodzakelijke vakken zijn om de master te kunnen aangaan.
Je kan wel een vrijstelling aanvragen voor het keuzevak in de 1e Master.
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AAN DE SLAG MET DE WERKDOCUMENTEN!

Deze vakken
MOETEN deel
uitmaken van
jouw curriculum.
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WERKDOCUMENTEN INDIENEN!
− Vul je naam en studentennummer in (rechter bovenhoek).
− Dien je werkdocument in via pedawet.pp@UGent.be
of de daarvoor voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan.
̶ Doe dit best voor de start van AJ 2021-2022. De uiterste deadline is 14 november 2021.
̶ Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd.

Veel succes!
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VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
̶
̶

Traject op maat
Naar analogie met principes toegepast in schakelprogramma
̶

Meer info? Stuur een mailtje naar pedawet.pp@ugent.be.
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NOG EEN VRAAG?
DIGITAAL VRAGENUURTJE
vrijdag 2 juli van 9u tot 10u

STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
pedawet.pp@ugent.be

