PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
Studie

Opbouw

Afstudeerrichtingen

Voorkennis

Vakken

Universiteit

Tewerkstelling

Ondersteuning

Meer info over de opleiding: www.fppw.ugent.be/fdo/peda
Infodagen 23 en 24 april 2022: schrijf je nu in via www.ugent.be/infodagen
Vragen? pedawet.pp@UGent.be

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN?
̶

̶

̶

̶

̶

Studie van pedagogisch handelen: ondersteunen van ‘mensen in ontwikkeling’ in verschillende
contexten binnen een complexe samenleving
Ontwikkeling en ontplooiing van mensen
Focus op context: gezin, school, arbeid en samenleving
Zowel in gewone als in maatschappelijk kwetsbare situaties
Centraal:
̶
̶

̶

̶

Onderwijs en vorming
Opvoeding en ondersteuning
Participatie en inclusie

Academische opleiding: wetenschappelijk karakter

PSYCHOLOGIE VS. PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN?
Psychologie

Pedagogische wetenschappen

Wetenschappelijke studie van menselijk gedrag

Wetenschappelijke studie van pedagogisch handelen:
ondersteunen van ‘mensen in ontwikkeling’

Focus op individu

Focus op context en samenleving

Interesse in psychologische processen en problemen
(aandacht, geheugen …)

Interesse in onderwijs, opvoeding en vorming,
participatie en ondersteuning
Praktisch:
Kleinere groepen
Meer permanente evaluatie
Creatieve en vernieuwende onderwijsvormen

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
̶

5 jaren:

̶

• 3 jaar Bachelor (180 SP)
• 2 jaar Master (120 SP)

Eerste 2 jaren gemeenschappelijk,
nadien afstudeerrichting kiezen

VAKKENPAKKET
̶

1 jaar = 60 studiepunten
̶

Soorten vakken:

̶

•
•
•
•
•

Pedagogische kern
Methodologische basis
Ondersteunende vakken
Ethisch en deontologisch
Praktijk: stage in 3e Bachelor en Master

www.studiekiezer.ugent.be
• Studiefiches
• Lesrooster
• Bachelorbrochure downloaden of bestellen

STAGE
Klinische Orthopedagogiek
& Disability Studies

Pedagogiek & Onderwijskunde

Sociale agogiek
Sociaal werk

3e Bachelor
− Kennismaking met werkveld
− Observeren en meedraaien
− 4 weken in 2e semester
− Stageplaats zelf aanbrengen

3e Bachelor
− Kennismaking met werkveld
− Gekoppeld aan praktijkopdrachten van
andere vakken
− Gespreid over semester

3e Bachelor
− Kennismaking met werkveld
− Observeren en meedraaien
− 4 weken in 2e semester
− Stageplaats zelf aanbrengen

2e Master
− 100 dagen, september tot maart
− Meedraaien in orthopedagogische setting
− Stageplaats zelf aanbrengen
− Buitenlandse stage mogelijk

2e Master
− 60 dagen, juli tot november
− Onderzoeksstage met meedraai- en
onderzoekscomponent
− Stageplaats zelf aanbrengen
− Buitenlandse stage mogelijk

Voorbereidingsprogramma
− 500 uren, september tot januari
− Meedraaien in sociaal werkpraktijk
− Stageplaats zelf aanbrengen
− Buitenlandse stage mogelijk

AFSTUDEERRICHTINGEN
Klinische Orthopedagogiek
& Disability Studies
Pedagogisch handelen in maatschappelijke
compexe, kwetsbare situaties
Mensen met een beperking
Gedrags- en emotionele stoornissen
Verslavingsproblematiek
Diagnostiek
Bijzondere ondersteuning van mensen
Gezinsgerichte ondersteuning

Pedagogiek & Onderwijskunde
Pedagogisch handelen m.b.t. leren en
ontwikkelen
Opvoedingscontexten
Onderwijssettings
Opleiding
Leren
Vorming

Sociale agogiek
Sociaal werk
Pedagogisch handelen in brede samenleving
Welzijn
Kinderen en jeugd
Kwetsbare doelgroepen
Maatschappelijke dienstverlening

Meer info op www.fppw.ugent.be/fdo/peda

TEWERKSTELLING
Klinische Orthopedagogiek
& Disability Studies
(Geestelijke) gezondheidszorg: ambulante en
(semi)residentiële voorzieningen
Psychiatrie

Zorg aan personen met een beperking
Bijzondere jeugdzorg
Jeugdhulpverlening
Jeugdbescherming
Leerlingbegeleiding
Onderwijs, CLB’s
Ondersteunen van leerkrachten, schoolteams
Onderzoek

Pedagogiek & Onderwijskunde
Opvoedings- en adviescentra
Educatieve uitgeverijen, musea
Ontwerpen van programma’s
Lerarenopleiding
Begeleiden van leerkrachten
VDAB, bedrijfsopleidingen,
loopbaanbegeleiding
Onderwijsbegeleidingsdiensten (Ministerie)
Beleidsadvisering
Leerlingbegeleiding
Onderwijs, CLB’s

Onderzoek

Sociale agogiek
Sociaal werk
Welzijnswerk, OCMW
Samenlevingsopbouw
Maatschappelijke dienstverlening

Integratiewerk, buurtwerk
Sociaal-cultureel werk
Social profit sector
Overheid, steunpunten
Onderwijs
CLB’s

Onderzoek

Bekijk de tewerkstellingsposters op www.fppw.ugent.be/fdo/peda

VOORKENNIS
̶

̶

̶

̶

Geen specifieke voorkennis of vooropleiding nodig
Inzet en motivatie!
Mensenkennis en belangstelling voor anderen: samenwerken
Statistiek:

̶

̶

•
•
•
•

Ga ik de opleiding wel
aankunnen?
www.vraaghetaansimon.be

Eindcompetenties secundair onderwijs volstaan
Geen vakantie/voorbereidingscursus
Wel online platform om kennis te testen en bij te schaven
Extra ondersteuning vanuit Monitoraat (gratis voor studenten)

Talenkennis: basiskennis Engels, vaak Engelstalig leermateriaal
Wetenschappen: academische opleiding

Bekijk het ideale profiel van een student Pedagogische wetenschappen
op www.fppw.ugent.be/fdo/voorkennis

UNIVERSITEIT

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Universiteit
Academisch, wetenschappelijk karakter
Theoretisch
Stage pas in 3e Bachelor en Master
Onderwijs in grote groepen
Grote mate van zelfstandigheid
Grotere studiepakketten
Bachelor + Master
Pas inzetbaar op arbeidsmarkt na Master
Beleidsfuncties, coördinerend, leidinggevend
̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Hogeschool
Praktijkgericht
Toepassingsgericht
Stage vanaf eerste jaar
Klasgroepen
Klassikale opvolging
Meerdere, kleinere vakken
Bachelor
Direct inzetbaar op arbeidsmarkt na Bachelor
Uitvoerende functies

EXTRA ONDERSTEUNING
̶

Monitoraat: studie- en trajectbegeleiding – www.fppw.ugent.be/fdo/monitoraat
̶

̶

̶

Studie: studiemethode, planning, sessies en individuele afspraken
Traject: studievoortgang, GIT, leerkrediet, bijzondere trajecten, vrijstellingen, individuele afspraken

Afdeling Studieadvies – www.ugent.be/studieadvies

̶

• Studieadviseurs
• Trainingen: efficiënter studeren, omgaan met faalangst, spreekangst of uitstelgedrag, slaapproblemen
• Studentenpsychologen

Bijzonder statuut - www.ugent.be/bijzonderstatuut

̶

• Functiebeperking, topsport, kunstbeoefening, mandaat, student-ondernemer, anderstalig, uitz. omstandigheden
• Aangepaste faciliteiten

Mentoring: begeleiding door ouderejaarsstudent – www.ugent.be/mentoring

