MASTER IN GENDER EN DIVERSITEIT
Interuniversitaire opleiding in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven,
de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt
60 STUDIEPUNTEN – ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS – DIPLOMA: MASTER OF ARTS

INHOUD
De opleiding wil studenten in staat stellen om vanuit een stevig
theoretisch fundament in het interdisciplinaire vakgebied van
de gender- en diversiteitstudies veranderingsprocessen te
realiseren en te ondersteunen in het maatschappelijk veld. Je
wordt opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde,
geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met
complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie.
De nadruk ligt enerzijds op het verwerven van een gevorderde
kennis van de theorievorming in het domein van gender en
diversiteit. Je leert hoe je gender als analytische categorie en
kritisch perspectief kunt hanteren met betrekking tot centrale
vraagstukken in de wetenschap, geschiedenis, politiek, media,
cultuur en maatschappij. De koppeling van genderstudies aan
de analyse van andere vormen van diversiteit zoals etniciteit,
seksuele oriëntatie en klasse, verhoogt de relevantie van de
opleiding in de multiculturele samenlevingen van vandaag.
De opleiding maakt ook een sterke link met de praktijk en het
werkveld. Daartoe voorziet het programma onder meer in een
stage. Zo wil ze inspelen op de vraag naar gender- en diversiteits
experten die leeft in het beleid, in het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.
De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent,
de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt. De UGent
staat in voor de administratieve coördinatie. De onderwijstaal is
het Nederlands, sommige (keuze)vakken worden in het Engels
gedoceerd.
OPBOUW
De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf delen:
−− een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis
(vaste stamvakken - 15 ECTS);
−− een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen
theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen of een
meer theoretische uitdieping binnen een bepaald domein
bieden (flexibele stamvakken - 15 ECTS);
−− individuele keuzevakken (5 of 10 ECTS);
−− een stage (5 of 10 ECTS);
−− de masterproef (15 ECTS).
Daarmee beoogt de opleiding een geleidelijke evolutie van een
gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer
individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

>> stage
Via de stage kun je de kennis en inzichten, opgebouwd in de
theoretische en thematische opleidingsonderdelen, koppelen aan
de praktijkervaring.
Kies je voor een reflectiestage (5 ECTS) dan verblijf je gedurende
een beperkte tijd in een bedrijf of organisatie. Je analyseert je
observaties en rapporteert hierover vanuit gender- en
diversiteitstheoretische denkkaders.
In het geval van een participatiestage (10 ECTS) ben je
gedurende een langere periode actief werkzaam in een bedrijf,
instelling of organisatie, waar je (mee)werkt aan een specifiek
project, een bepaald onderzoek uitvoert of een beleidsonder
steunend rapport schrijft.

>> keuzevakken
Het programma kan aangevuld worden met 5 of 10 ECTS
keuzevakken (naargelang de keuze voor een reflectie- of
participatiestage) of met de twee niet-gekozen flexibele
stamvakken die de mogelijkheid bieden tot meer individuele
specialisatie. Een vooropgestelde lijst van een 20-tal keuzevakken
vormt een uitgebreid aanbod van de toepassing van gender- en
diversiteitsbenaderingen in uiteenlopende onderzoeksdomeinen
en maatschappelijke thema’s.
>> masterproef
Het sluitstuk van de opleiding bestaat uit een masterproef over
een zelf gekozen thema in het veld van gender en diversiteit
waarin je de verworven wetenschappelijke inzichten en
vaardigheden integreert in een wetenschappelijke reflectie.
OPBOUW SCHAKELPROGRAMMA
Het programma bestaat uit een vast verplicht gedeelte en een
keuzegedeelte. Het verplichte gedeelte bestaat enerzijds uit
opleidingsonderdelen binnen het thema gender en diversiteit en
anderzijds uit enkele opleidingsonderdelen waarin academische
vaardigheden worden aangescherpt. Om een basis aan onderzoeksvaardigheden en methoden te verwerven kies je ook één
opleidingsonderdeel uit een beperkte lijst: zowel kwalitatief als
kwantitatief onderzoek komt aan bod. Vervolgens kies je (al
naargelang je vooropleiding en interesse) voor min. 15 sp vakken
uit een keuzelijst. Het betreft opleidingsonderdelen uit diverse
sectoren van gender en diversiteit. Die opleidingsonderdelen
vormen een goede basis/ondersteuning voor de verdere
masteropleiding want ook in de masteropleiding is die keuze
voorzien. Ten slotte vervolledigt het opleidingsonderdeel
‘onderzoekstaak’ het schakelprogramma waarin de opgebouwde
kennis en vaardigheden geïntegreerd en verder ontwikkeld
worden. Door de keuzemogelijkheden kan de omvang van het
schakelprogramma verschillen van minimaal 54 sp tot maximaal
58 sp.
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ARBEIDSMARKT
Het diploma gender en diversiteit biedt toegang tot al de
beroepen waar een masterdiploma gevraagd wordt.
Afgestudeerden kunnen in het bijzonder terecht in die onderdelen
van een organisatie die gericht zijn op interne of externe
veranderingsprocessen met als doel het realiseren van gelijkheid
voor diverse maatschappelijke groepen.
Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren:
(lokale, regionale, nationale, supra- en internationale) besturen
en beleidsorganen; administraties, overheidsinstellingen en
andere diensten die een cel/werking gelijke kansen, gender of
diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht, culturele instellingen);
instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding;
politieke partijen en studiediensten, vakbonden; allerhande
middenveldorganisaties, de vrouwenbewegingen en ngo’s; universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus; de mediasector; personeelsdiensten en human resources management zowel
in de publieke als de private sector.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

2018–19
LW15

PRAKTISCHE INFORMATIE

Rechtstreeks:
−− Ba in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen;
economische en toegepaste economische wetenschappen;
geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en
kerkelijk recht; politieke en sociale wetenschappen; psychologie
en pedagogische wetenschappen; taal- en letterkunde;
wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten, notariaat en
criminologische wetenschappen; toegepaste taalkunde.
−− Ma in alle studiegebieden

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Alternatieve trajecten
Het masterprogramma en het schakelprogramma kunnen ook
deeltijds gevolgd worden en dus gespreid over meerdere jaren.
De trajectbegeleider kan je hierover informeren.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Opleidingsgebonden infosessie
14 mei 2018 om 17.30 u.
Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, lokaal 100.035

Via schakelprogramma: (54 - 58 studiepunten)
−− Ba in het studiegebied onderwijs
−− Ba in het studiegebied sociaal-agogisch werk

SCHAKELPROGRAMMA

Inschrijving en administratie
Universiteit Gent

ALGEMENE VAKKEN
29/30
Gender en diversiteit
5
Seksualiteit en globalisering
5
Multiculturalisme en multiculturele samenlevingen
5
Overzicht van de historische kritiek
3
Wetenschappelijk Engels
3
Academische communicatieve vaardigheden
3
Methode en onderzoeksvaardigheden (1 vak van min. 5 sp):
- Statistiek
6
- Methodologie van de sociale wetenschappen
6
- Filosofische vaardigheden en methodiek
5
- Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek
6
KEUZEVAKKEN (min. 15 sp)
Geschiedenis van Afrika I
Geschiedenis van Japan [en]
Geschiedenis van Zuid- en Centraal-Azië
Geschiedenis van Zuidoost-Europa [en]
Geschiedenis van Rusland
Geschiedenis van China
Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
Algemene literatuurwetenschap
Interculturele pedagogiek
Vergelijkende religiestudies
Sociale ongelijkheid
Diversiteit en inclusie
Culturele antropologie
Actuele maatschappelijke problemen
Mensenrechten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis
Inleiding tot het recht
Geschiedenis van de islamwereld
Toegepaste taalkunde II
ONDERZOEKSTAAK

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2018.
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Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.
Contact
www.mastergenderendiversiteit.be
Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

