WERKEN EN
STUDEREN
AAN DE FPPW

AANWEZIGHEID
̶
̶

We bieden opleidingen aan via on campus dagonderwijs.
Een opleiding volledig vanop afstand volgen kan niet aan de FPPW:
→ Voor vakken met werkcolleges, groepswerken … is aanwezigheid meestal verplicht en altijd sterk aan te raden.

̶

→ Werkcolleges of practica worden nooit opgenomen op video.
→ In sommige gevallen kan je een alternatieve opdracht krijgen, dit is steeds de beslissing van de lesgever.

Wat is wel mogelijk:
→ Voor theoretische lessen (hoorcolleges) beslis je zelf om al dan niet aanwezig te zijn in de les.
→ Bepaalde (zuiver theoretische) vakken kan je vanop afstand volgen via video-opnames van de lessen en zelfstudie.
→ De lesopnames zijn online te bekijken via Ufora.

Denk op voorhand na over de haalbaarheid van het traject gezien de verplichte aanwezigheid
voor verschillende vakken.
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TRAJECT
— Geen aparte lessen voor werkstudenten
— Werkstudenten sluiten aan bij de lessen voorzien voor reguliere studenten.
— Werkstudenten leggen de opleiding op eigen tempo af:
→ Je kiest elk jaar zelf welke en hoeveel vakken je opneemt.

→ Er is geen minimaal aantal op te nemen studiepunten.
→ Er is geen maximumtermijn om de opleiding af te werken.
→ Een werkstudent legt gemiddeld 15 studiepunten per semester af.

Bestudeer het vakkenpakket en lesrooster aandachtig in de studiekiezer.
Bestudeer de studiefiche van elk vak voor meer info over inhoud,
werkvorm, examenvorm, opdrachten …
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STAGE
̶

Een stage op de eigen werkvloer?

̶

→ Niet mogelijk bij de afstudeerrichtingen waar deze stage 6 maanden bedraagt.
→ Gaat het om een onderzoeksstage? Ga te rade bij de vakgroep.
→ Educatieve master: Leraar-in-Opleiding (LIO). Jouw ervaring in de klas vervangt (deels) de stage.

Deeltijdse stage?

̶

→ Is mogelijk: bijvoorbeeld 2 à 3 dagen per week
→ Gevolg? Stage spreiden over langere periode, soms meerdere (2) jaren.
→ Het spreiden van een stage gebeurt altijd in onderling overleg met zowel de vakgroep als de stageplaats.

Een job en stage combineren? Niet eenvoudig!
→ Meer info over de stage in elke opleiding is te vinden in de FAQ’s brochure of de website.
→ Werkstudenten nemen vaak loopbaanonderbreking of tijdskrediet om de stage te volbrengen.
→ Denk op voorhand na hoe je de stage kan/wil realiseren. Soms valt en staat de mogelijkheid om werken en studeren te
combineren met de haalbaarheid van de stage.
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ONDERSTEUNING
— Universiteit Gent
→ Werkstudentenstatuut

— Faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen (FPPW)
→ Faciliteiten gekoppeld aan het werkstudentenstatuut
→ Werkstudentenavond
→ Facebookgroepen “Werkstudenten FPPW UGent” en “Werkstudenten educatieve master UGent”
→ Uitwisseling gegevens

— Overheid
→ Vlaams opleidingsverlof (VOV, vroegere Educatief verlof)
→ Opleidingscheques
→ Vlaams zorgkrediet of tijdskrediet
→…
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WERKSTUDENTENSTATUUT
— Vereisten:
→ voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn
→ of minstens halftijds werken (50% van wat binnen de betrokken sector als voltijdse tewerkstelling geldt)
→ of minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

— Aanvraag online via Oasis bij aanvang van het academiejaar (of als je werkomstandigheden veranderen).
— Bewijsstukken:
→ Werknemer: tewerkstellingsattest van de werkgever (max. 1 maand oud).
→ Zelfstandige: bewijs aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds (max. 1 maand oud)

— Statuut wordt verleend voor één academiejaar
→ Elk academiejaar opnieuw aanvragen
→ Tijdelijk tewerkstellingscontract? Statuut aanvragen voor duur van contract
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FACILITEITEN ALS WERKSTUDENT
Drie faciliteiten, mits goedkeuring van de lesgever:
1. Verplaatsen examen naar een ander tijdstip (Let op: attest werkgever vereist)
2. Verplaatsen van examenfeedback naar een ander tijdstip (Let op: attest werkgever vereist)
3. Aanvragen van een individuele taak in plaats van een groepstaak bij practica
Faciliteiten = gunst ≠ recht
Voorrang bij groepskeuze
Werkstudenten kunnen vooraf een plaats in een groep reserveren bij de verantwoordelijke lesgever van het vak.
Check de studiefiche van elk vak in de studiekiezer.
Voor sommige vakken worden de faciliteiten voor werkstudenten expliciet vermeld.
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WERKSTUDENTENAVOND
—
—
—
—

Bij de start van elk semester
Voor alle werkstudenten aan FPPW
Aankondiging (data en locatie) via Ufora (Infosite Monitoraat) en Facebook
Doel:
→ onderlinge kennismaking van werkstudenten
→ onderlinge uitwisseling van informatie (o.a. lesnotities) door werkstudenten
→ voorstelling van het facultair aanbod voor werkstudenten
→ beantwoorden van vragen m.b.t. werkstudentenaangelegenheden door de trajectbegeleiding
→ signaleren van knelpunten/formuleren van tips ter verbetering door werkstudenten
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UITWISSELING GEGEVENS
—
—
—
—

Elk semester, na werkstudentenavond
Oproep via Ufora en Facebook: enkel werkstudenten die toestemming geven, worden opgenomen
Per opleiding: lijst met e-mailadressen + opgenomen vakken
Doel: contacten tussen werkstudenten stimuleren

FACEBOOKGROEPEN
—
—
—
—

Facebookgroep “Werkstudenten FPPW UGent” met goedkeuring (privé)
Specifiek voor Eduma-werkstudenten: Facebookgroep “Werkstudenten educatieve master UGent”
Eenvoudig contact tussen werkstudenten
Aankondigingen door trajectbegeleiders

9

ALLE INFO OP EEN RIJ
—
—
—
—

Algemene webpagina voor werkstudenten van de UGent
Webpagina voor werkstudenten van de FPPW
FPPW-brochure voor werkstudenten
Studiekiezer

Neem bovenstaande informatie grondig door.
Heb je nadien nog vragen of bedenkingen?
Op de laatste slide van deze presentatie vind je onze contactgegevens terug.
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VRAGEN?
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VERDER VERLOOP INFODAG
̶ Vrij verkennen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stand studie- en trajectbegeleiding: bibliotheek, gelijkvloers
Wetenschappelijkheid en onderzoeksmethoden in de opleidingen: studiezaal, 1e verdieping
Opleiding Pedagogische wetenschappen: 1e verdieping
Opleiding Sociaal werk: 1e verdieping
Opleiding Educatieve master Gedragswetenschappen: 1e verdieping
Opleiding Psychologie: 2e verdieping
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NOG EEN VRAAG?
STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be
sociaalwerk.pp@ugent.be
educatievemaster@ugent.be

