WERKDOCUMENT PROGRAMMAWIJZIGING
SCHAKELPROGRAMMA PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2021-2022
Algemeen
Algemene richtlijn bij een programmawijziging:
De behaalde studiepunten blijven steeds meetellen. Je zal nooit een vak voor niks afleggen, elk vak waarvoor je slaagt in
het oude curriculum telt ook mee in het nieuwe curriculum.

Opdeling per vooropleiding:
De opdeling per vooropleiding valt vanaf AJ 2021-2022 weg. De omvang van de nieuwe schakelprogramma’s
Pedagogische wetenschappen bedraagt voor iedereen hetzelfde aantal studiepunten:
− Klinische ortho & Disability Studies: 64 à 65 studiepunten
− Pedagogiek & Onderwijskunde: 67 à 68 studiepunten
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.
− 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.

Aan de slag!
We hebben een werkschema opgesteld dat je helpt bij de omzetting van jouw curriculum naar het nieuwe programma
dat vanaf AJ 2021-2021 wordt ingevoerd. De werkwijze uitgelegd a.d.h.v. een voorbeeld.
Het werkschema en voorbeeld is uitgewerkt per afstudeerrichting:
− Klinische orthopedagogiek & Disability Studies: pag. 2 t.e.m. 5
− Pedagogiek & Onderwijskunde: pag. 6 t.e.m. 9
Vul jouw naam en studentennummer in en dien jouw werkdocument in via pedawet.pp@UGent.be of de daarvoor
voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan. Op deze manier kunnen we controleren of je zeker de juiste
vakken hebt opgenomen.
Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd. Doe dit zo snel mogelijk, de uiterste
deadline is 14 november 2021.
Veel succes!
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Schakelprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies

2

Werkwijze: ga zelf aan de slag!
1. Druk het schema op pagina 2 af en vul jouw naam en studentennummer in (rechter bovenhoek).
2. Bereken voor hoeveel studiepunten je reeds geslaagd bent in het schakelprogramma a.d.h.v. je puntenbriefje.
− Omcirkel het aantal studiepunten van elk geslaagd vak in KOLOM A.
− Noteer bij de Keuzevakken het totaal aantal studiepunten van keuzevakken waarvoor je bent geslaagd.
− Tel de omcirkelde studiepunten bij elkaar op en noteer het totaal aantal geslaagde studiepunten
onderaan in KOLOM A.
− Voor de vakken in het oude schakelprogramma waarvoor je geslaagd was, hoef je het nieuwe vak niet
meer op te nemen. Je kan deze vakken doorstrepen in KOLOM B.

Voorbeeld:

11
3

45

3. Kijk in KOLOM B naar de vakken die niet werden doorstreept en duid daar het aantal studiepunten van de vakken
in het nieuwe programma aan.
Besteed specifiek aandacht aan de keuzevakken: Ben je voor meer dan één keuzevak geslaagd in AJ 2020-2021
dan mag je bijkomende vakken schrappen:
− Als je nog geen credit behaalde voor een keuzevak, dan moet je nu een keuze maken voor één van de
vier keuzevakken 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
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies.
Noteer onderaan KOLOM B het totaal aantal studiepunten van de omcirkelde vakken.

Voorbeeld:

22

4

4. Tel onderaan het totaal KOLOM A + totaal KOLOM B.
Is het totaal 64 studiepunten of meer? Dit zijn voldoende studiepunten om het schakelprogramma af te
werken. Je hoeft uitsluitend de omcirkelde vakken uit KOLOM B af te leggen

Voorbeeld:

45 + 22 = 67
OK!
5. Je kan nu jouw curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis.
Bekijk het stappenplan ter ondersteuning.
6. Vul jouw naam en studentennummer in en dien jouw werkdocument in via pedawet.pp@UGent.be of de daarvoor
voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan.
Op deze manier kunnen we controleren of je zeker de juiste vakken hebt opgenomen.
Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd.
Doe dit zo snel mogelijk, de uiterste deadline is 14 november 2021.
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Schakelprogramma Pedagogiek & Onderwijskunde
KOLOM A

KOLOM B

Als je in 2020-2021 geen credit behaald hebt voor

Dan volg je in 2021-2022

Vak
Sem SP
Vak
Algemene opleidingsonderdelen
Psychologische modellen van hulpverlening
1
5
Onderwijskundig ontwerpen
Statistiek I
1
7
Statistiek I
Statistiek II
2
6
Statistiek II
Onderzoeksmethoden I
2
5
Onderzoeksmethoden I
Interpretatieve onderzoeksmethoden
1
5
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Academische communicatieve vaardigheden
2
3
Integratieseminarie
Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen
Onderwijskunde
1
6
Onderwijskunde
Taal in kleuter- en lager onderwijs
2
6
Taal in kleuter- en lager onderwijs
STEM in kleuter- en lager onderwijs
2
6
Praktijk en stage
Didactische werkvormen
1
6
Didactische werkvormen
Curriculumontwikkeling
1
6
Curriculumtheorie en -praktijk
Keuzeopleidingsonderdelen: De keuzemodule is voor elke vooropleiding hetzelfde geworden. Iedereen moet één keuzevak opnemen.
−
−
−

Sem

SP

2
1
2
2
1
J

5
7
6
5
5
5

1
2
2
1
1

6
6
6
6
6

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 credits behaalde voor meerdere keuzevakken dan zullen deze credits allemaal blijven meetellen: Jouw curriculum zal tussen de 67 en 90 studiepunten omvatten, afhankelijk van de credits die je vorig jaar
reeds hebt behaald. De credits vakken die je mogelijks extra behaalde kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van algemene of afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen vermits dat noodzakelijke vakken zijn om de
master te kunnen aangaan. Je kan wel een vrijstelling aanvragen voor het keuzevak in de 1e Master Pedagogiek & Onderwijskunde.

Pedagogische basisbegrippen en contexten
Orthopedagogiek en Disability studies
Sociale agogiek
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen
Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen

1 of 2

5, 6 of
meer

Pedagogische basisbegrippen en contexten
Comparatieve en internationale pedagogiek
Cultuur en educatie

TOTAAL aantal studiepunten KOLOM A

1 of 2

5 of 6

TOTAAL aantal studiepunten KOLOM B

TOTAAL KOLOM A + KOLOM B:
6

Werkwijze: ga zelf aan de slag!
1. Druk het schema op pagina 6 af en vul jouw naam en studentennummer in (rechter bovenhoek).
2. Bereken voor hoeveel studiepunten je reeds geslaagd bent in het schakelprogramma a.d.h.v. je puntenbriefje.
− Omcirkel het aantal studiepunten van elk geslaagd vak in KOLOM A.
Noteer bij de Keuzeopleidingsonderdelen het totaal aantal studiepunten van de keuzevakken waarvoor
je bent geslaagd.
− Tel de omcirkelde studiepunten bij elkaar op en noteer het totaal aantal geslaagde studiepunten
onderaan in KOLOM A.
− Voor de vakken in het oude schakelprogramma waarvoor je geslaagd was, hoef je het nieuwe vak niet
meer op te nemen. Je kan deze vakken doorstrepen in KOLOM B.

Voorbeeld:

52

7

3. Kijk in KOLOM B naar de vakken die niet werden doorstreept en duid daar het aantal studiepunten van de vakken
in het nieuwe programma aan.
Besteed specifiek aandacht aan de keuzevakken:
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 credits behaalde voor meerdere keuzevakken dan zullen deze credits allemaal blijven
meetellen: Jouw curriculum zal tussen de 67 en 90 studiepunten omvatten, afhankelijk van de credits
die je vorig jaar reeds hebt behaald.
De credits vakken die je mogelijks extra behaalde kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van
algemene of afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen vermits dat noodzakelijke vakken zijn om de
master te kunnen aangaan.
Je kan wel een vrijstelling aanvragen voor het keuzevak in de 1e Master Pedagogiek & Onderwijskunde.
Noteer onderaan KOLOM B het totaal aantal studiepunten van de omcirkelde vakken.

Voorbeeld:

16
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4. Tel onderaan het totaal KOLOM A + totaal KOLOM B.
Is het totaal 66 studiepunten of meer? Dit zijn voldoende studiepunten om het schakelprogramma af te
werken. Je hoeft uitsluitend de omcirkelde vakken uit KOLOM B af te leggen

Voorbeeld:

52 + 16 = 68
OK!
5. Je kan nu jouw curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis.
Bekijk het stappenplan ter ondersteuning.
6. Vul jouw naam en studentennummer in en dien jouw werkdocument in via pedawet.pp@UGent.be of de daarvoor
voorziene doos op het FOI op de campus Dunantlaan.
Op deze manier kunnen we controleren of je zeker de juiste vakken hebt opgenomen.
Zonder ingediend werkdocument zal jouw curriculum niet worden goedgekeurd.
Doe dit zo snel mogelijk, de uiterste deadline is 14 november 2021.
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