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Verder studeren na Gezinswetenschappen1
Je bent pas afgestudeerd als bachelor in de Gezinswetenschappen,
maar misschien kriebelt het om je (nu of later) verder te verdiepen in
een andere opleiding. Je hebt immers de laatste jaren bewezen dat je
leergierig bent.
Verschillende mogelijkheden liggen voor je open: een andere
bacheloropleiding of een bachelor-na-bachelor (banaba), een
masteropleiding of een bijscholingsprogramma.
Verder studeren vergt uiteraard opnieuw een studie-inspanning.
Net als voor Gezinswetenschappen is een sterke motivatie nodig. In
verschillende bacheloropleidingen worden inspanningen geleverd om
studenten toe te laten het werk te combineren met de studie. Dit geldt
ook voor universitaire studies.
Een universitaire studie is minder praktijkgericht dan een
professioneel gerichte bacheloropleiding; je krijgt dan ook veel
methodologische vakken: vakken die je in staat stellen zelf een
wetenschappelijk onderzoek te voeren.
Anderzijds breid je met een universitair diploma je
beroepsmogelijkheden uit. Bij de overheid kom je bijvoorbeeld in
aanmerking voor functies op niveau A, voor sommige leidinggevende
of beleidsfuncties is een dergelijk diploma vereist …
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Van een bachelor naar een
ander bachelordiploma

Welke opleiding en welke hogeschool?
De hogescholen hebben een breed opleidingsaanbod, te veel om
hier op te noemen. De meest recente en correcte informatie over het
hoger onderwijsaanbod in Vlaanderen vind je op
www.onderwijskiezer.be.

Hoeveel jaar nog studeren?
Het studieprogramma van de opleidingen wordt uitgedrukt in
studiepunten. De meeste professionele bachelors hebben een
studieomvang van 180 studiepunten.
Maar je hebt al een bachelordiploma op zak, dus je kan een aantal
vrijstellingen aanvragen. Vrijstellingen kan je verkrijgen op 2
manieren:
1 Op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)
2 Op basis van eerder verworven competenties (EVC)
Vrijstellingen op basis van EVK verkrijg je op basis van je diploma
Gezinswetenschappen of andere diploma’s en getuigschriften. De
opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling vraagt moeten qua
omvang en niveau wel overeenstemmen met de opleidingsonderdelen
waarvoor je in Gezinswetenschappen of een andere opleiding
geslaagd bent.
Om een aanvraag in te dienen, heb je het studieprogramma nodig met
een aanduiding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel
(ECTS-fiches), je diploma en je resultatenbladen. Je vindt deze
informatie ook in je creditdossier op KULoket.
De ECTS-fiches vind je terug in de programmagids op de website:
student.odisee.be/nl/aanbod.
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Verder studeren binnen Sociaal-Agogisch Werk (Odisee)
Met onze collega-opleidingen Sociaal werk en Orthopedagogie van
Odisee werden standaardafspraken gemaakt voor bachelors in de
Gezinswetenschappen die een bijkomend diploma willen behalen via
een verkort traject (zie afzonderlijke brochure).
• Bachelor in het Sociaal Werk - traject voor volwassenen: Meer
informatie vind je op www.odisee.be/nl/sociaal-werk-trajectvoor-volwassenen.
• Bachelor in het Sociaal Werk: Meer informatie vind je
op www.odisee.be/nl/sociaal-werk.
• Bachelor in de Orthopedagogie: Meer informatie vind je
op www.odisee.be/nl/orthopedagogie.

Educatieve bachelor
Voor die studenten die graag willen lesgeven, is er binnen Odisee een
interessante mogelijkheid: Educatieve bachelor, 60 studiepunten, 3
opties qua tijdstip (dag, avond, zelfstudie), 3 trajecten (dag, avond,
afstand), 3 praktijkroutes (werkplek, stage, eigen school) en 2
campussen (Aalst en Brussel) Naast leren lesgeven komen netwerken,
coachen, communicatie, cultuur,...aan bod, nauw aansluitend bij
de opleiding Gezinswetenschappen. Hierdoor worden vrijstellingen
in het programma voorzien voor afgestudeerde studenten
Gezinswetenschappen. Via studiebegeleiding.schaarbeek@odisee.be
kan je PowerPoint-voorstelling met alle informatie opvragen.
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Daarnaast kun je ook vrijstellingen op basis van EVC
aanvragen als je relevante beroepservaring kan aantonen.
In Odisee moet je dan een dossier samenstellen met een
aanmeldingsformulier, je cv en een motivatiebrief. Daarna heb
je een intakegesprek om te toetsen of het zeker de moeite loont
de procedure te starten. Die procedure kan tot 770 euro kosten
(tarieven 2018-2019), afhankelijk van het aantal vrijstellingen
dat je aanvraagt. Vervolgens neem je deel aan een aantal testen
om je bekwaamheid aan te tonen. Als je nadien inschrijft voor
de opleiding, krijg je 20% van de procedurekosten terugbetaald.
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Van een bachelor naar een banaba
(Bachelor-na-bachelor)

Bestaan er vervolgopleidingen?
Heel wat afgestudeerde bachelors willen hun verworven competenties
verder verbreden binnen een aansluitend domein. Dit kan door
het volgen van een banaba. Banaba’s zijn professioneel gerichte
kortlopende vervolgopleidingen op bachelorniveau. In Vlaanderen
worden er meer dan 50 banaba’s aangeboden. Hieronder belichten
we de banaba in de Psychosociale gerontologie die binnen het
studiegebied Sociaal-Agogisch Werk door Odisee wordt aangeboden.

Banaba in de Psychosociale gerontologie
Aan Odisee – Campus Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen
kun je de banaba in de
Psychosociale gerontologie volgen.
Deze opleiding richt zich tot
houders van een bachelordiploma
die ervaring hebben in het werken
met ouderen. Je krijgt er een brede
kennis over het passend begeleiden
van ouderen.
De opleiding wordt gespreid over
twee jaar met een basismodule,
vier vervolgmodules en een
werkveldproject (60 SP).
Meer informatie vind je op www.odisee.be /nl/psychosocialegerontologie-banaba.
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STUDIEPROGRAMMA
Eerste opleidingsfase
Werken met en voor ouderen

3

Psychische aspecten van ouder worden

3

Zingeving en ethische reflectie

3

Geïntegreerd handelen I
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Innoveren en ondernemen

3

Zorg en de oudere persoon

3

Geïntegreerd handelen II
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Tweede opleidingsfase
Wonen en arbeid

3

Lichamelijke aspecten van ouder worden

3

Relaties en sociale omgeving

3

Geïntegreerd handelen III
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Maatschappelijke participatie

3

Rechtspositie van de oudere persoon
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Geïntegreerd handelen IV
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Werkveldproject

10

TOTAAL					60
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Van een bachelor- naar
een masterdiploma

Is een studie aan de universiteit aangepast aan volwassen
studenten?
Werken en studeren is ook aan de universiteit een zware opgave.
Ambitieuze studenten mogen zich daardoor niet laten afschrikken. Je
bewees immers dat je wil en kan studeren!
Een voltijdse studie kan gespreid worden. Er zijn een aantal
mogelijkheden:
1 Je kunt elke opleiding in een deeltijdse vorm (modeltraject) volgen.
2 Aan de universiteit kun je er voor kiezen om, in samenspraak met
een trajectbegeleider, een geïndividualiseerd traject te volgen. Dan
volg je een beperkt aantal vakken volgens je eigen mogelijkheden.
3 Wil je geen lessen volgen, maar enkel examens afleggen, dan kun
je een examencontract afsluiten.
Informeer je bij de studie- en trajectbegeleiders van de faculteit. Zij
kunnen de mogelijkheden met je overlopen.
Sommige opleidingen bieden avondonderwijs aan. Als werkende
student kun je bij een aantal faculteiten een werkstatuut aanvragen;
afhankelijk van de opleiding krijg je dan een gunstige regeling,
zoals het verplaatsen van een examen, vrijstelling van een verplicht
college...

Hoe een masterdiploma halen?
Als je een master wil behalen in een studierichting die inhoudelijk
aansluit bij Gezinswetenschappen, kan je mogelijk een
schakelprogramma volgen.
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Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen
een professionele bachelor en een master. Je krijgt in dit traject
academische vaardigheden aangeleerd en je krijgt een aantal
vakken specifiek voor die opleiding. Na het afleggen van dit traject
heb je geen bijkomend bachelordiploma, maar kun je wel met de
masteropleiding starten. Die master is een voltijdse studie van nog
één of twee jaar.
Soms is het mogelijk een verkorte bacheloropleiding te volgen.
Dit studietraject omvat meestal meer studiepunten dan het
schakelprogramma. Als je een verkorte bachelor met succes beëindigt,
behaal je het bachelordiploma voor die opleiding en kan je op die
manier met de masteropleiding starten.
Kom je niet in aanmerking voor een schakelprogramma of een
verkorte bachelor, dan kun je vrijstellingen aanvragen. Zo kun je de
masteropleiding inkorten.

Informatie over enkele relevante studierichtingen
We bespreken een aantal studierichtingen die interessant zijn
voor bachelors in de Gezinswetenschappen. We vermelden per
onderwijsinstelling of een schakelprogramma of een verkorte bachelor
mogelijk is. Het programma wordt uitgedrukt in studiepunten: 60
studiepunten staat gelijk met één jaar voltijds studeren.
Neem zeker ook een kijkje op de websites van de universiteiten:
Vrije Universiteit Brussel: www.vub.ac.be/opleiding/schakelprogrammas
Katholieke Universiteit Leuven: www.onderwijsaanbod.kuleuven.be
Universiteit Gent: www.studiekiezer.ugent.be
Universiteit Hasselt: www.uhasselt.be
Universiteit Antwerpen: www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod
Je vindt er informatie over het opleidingsaanbod, de infodagen en veel
meer.
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Master in de pedagogische wetenschappen
Inhoud? De opleiding bestudeert opvoeding, onderwijs, opleiding en
vorming. Afhankelijk van de afstudeerrichting worden pedagogen
tewerkgesteld in de opvoedings- en gezinsondersteuning, de
gehandicaptenzorg, het onderwijs, sociaal-culturele verenigingen e.d.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• KU Leuven: schakelprogramma van 65 studiepunten.
• UGent: schakelprogramma van 87/88 studiepunten.
Omvang van de master: 120 studiepunten.

Master in de psychologie
Inhoud? De master in de psychologie leidt je op tot het beroep van
psycholoog. Alleen met dit diploma kun je de beschermde titel dragen.
Binnen de master heb je keuze tussen een aantal afstudeerrichtingen:
arbeids-en organisatiepsychologie, schoolpsychologie, klinische en
gezondheidspsychologie en theorie en onderzoek. In de klinische
psychologie bestudeer je problemen bij kinderen, adolescenten
en volwassenen en leer je methoden en vaardigheden in de
hulpverlening. Psychologen kunnen in verschillende sectoren terecht:
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, politie
en justitie, CLB’s, bedrijven of als zelfstandige.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 90 studiepunten.
• KU Leuven: verkorte bachelor van 91 studiepunten.
• UGent: geen toelating tot het schakelprogramma voor
afgestudeerde bachelors in de Gezinswetenschappen. Je kunt er
wel enkele vrijstellingen krijgen.
Omvang van de master: 120 studiepunten
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Master in het sociaal werk
Inhoud? De opleiding bestudeert de sector van het sociaal werk, het
sociaal-cultureel werk, het cultureel werk en de samenlevingsopbouw.
Dit zijn meteen de sectoren waar een master in het Sociaal werk
tewerkgesteld wordt.
Met een masterdiploma kun je leidinggevende of coördinerende
functies in die sectoren opnemen of vormingsinitiatieven opzetten.
De opleiding is dan ook erg beleidsgericht (hoe sociale problemen
omzetten in beleidstermen en hoe beleidsmaatregelen uitvoeren?) en
zet aan tot kritisch denken over het sociaal werk in praktijk.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• KU Leuven: schakelprogramma van 65 studiepunten.
• UGent: schakelprogramma van 84-85 studiepunten, afhankelijk
van keuzevakken en afstudeerrichting.
• Universiteit Antwerpen: schakelprogramma van 78 studiepunten.
Omvang van de master: 60 studiepunten

Master in de agogische wetenschappen
Inhoud? Met een studie in de agogiek krijg je een opleiding in vorming,
beleid en coördinatie in de vrijwilligers- of culturele sector.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 63 studiepunten.
Omvang van de master: 60 studiepunten
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Master in de criminologische wetenschappen
Inhoud? De criminologie zoekt naar inzichten in het crimineel
gedrag en de aanpak ervan, de reactie van de samenleving op
grensoverschrijdend gedrag, de werking van het politioneel en
gerechtelijk systeem, de positie van het slachtoffer … Criminologen
worden tewerkgesteld bij politie- en justitiediensten, de bijzondere
jeugdzorg of de hulpverleningssector.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 72 studiepunten, toelating na
het slagen voor een toelatingsexamen. Er bestaat een speciaal
programma voor werkstudenten.
• KU Leuven: schakelprogramma van 83 studiepunten.
• UGent: geen toelating tot het schakelprogramma voor
afgestudeerde bachelors in de Gezinswetenschappen. Je kunt er
wel enkele vrijstellingen krijgen.
Omvang van de master: 60 studiepunten

Master in de seksuologie
Inhoud? De seksuologie benadert seksualiteit en relaties op een
wetenschappelijke manier. De opleiding bereidt studenten voor
om te werken in de seksuologische hulpverlening, het vormingsen preventiewerk rond relationele en seksuele voorlichting en
onderzoeksfuncties. Je kunt tijdens de opleiding kiezen voor één van
deze drie invalshoeken.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• KU Leuven: schakelprogramma van 62 studiepunten.
Omvang van de master: 120 studiepunten
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Master in de sociologie
Inhoud? De sociologie bestudeert de sociale interactie en
maatschappelijke veranderingen. De opleiding legt de nadruk op
onderzoekscompetenties, theorie en beleid. Sociologen komen vaak
terecht in een onderzoeks- of beleidsfunctie.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 72 studiepunten.
• KU Leuven: geen toelating tot het schakelprogramma voor
afgestudeerde bachelors in de Gezinswetenschappen. Je kunt
wel een individueel dossier samenstellen om vrijstellingen aan te
vragen.
• UGent: schakelprogramma van 59 studiepunten.
• Universiteit Antwerpen: schakelprogramma van 60 studiepunten.
Omvang van de master: 60 studiepunten

Master in de educatieve studies / in de opleidings- en
onderwijswetenschappen
Inhoud? De opleiding wil de sector van onderwijs en vorming
theoretisch onderbouwen: je krijgt inzicht in educatieve processen en
je wordt voorbereid op verantwoordelijke functies. Met dit diploma
kunnen afgestudeerden terecht in onderwijsinstellingen en het brede
gebied van nascholing en vorming.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• KU Leuven: schakelprogramma van 64 studiepunten.
• Universiteit Antwerpen: schakelprogramma van 63 studiepunten.
Je kunt het schakelprogramma en de master in avondonderwijs
volgen.
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Het aantal contacturen is beperkt, zelfstudie neemt een grote
plaats in. Centrum WeST, het centrum voor werken en studeren
van Universiteit Antwerpen, biedt diensten voor werkstudenten
aan.
Omvang van de master: 60 studiepunten

Master in het management, zorg en beleid van de gerontologie
Inhoud? De studie spitst zich toe op het beleid ten aanzien van
ouderen, onderzoek over ouderen en medische, psychische,
maatschappelijke en sociale kenmerken van ouderen. Met het diploma
kun je terecht in een beleids- of bestuursfunctie, in de medische
sector, de welzijnssector of in de onderwijssector.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 60 studiepunten. De lessen gaan ‘s
avonds en op zaterdagvoormiddag door.
Omvang van de master: 60 studiepunten

Master in het management en beleid van de gezondheidszorg
Inhoud? Met deze masteropleiding word je voorbereid op een beleids-,
leidinggevende of onderzoeksfunctie in de sector van de gezondheidsen welzijnszorg. Je kunt ook een beleidsfunctie uitoefenen bij de
overheid of bij een overkoepelende organisatie.
Mogelijkheid tot een schakelprogramma?
• VUB: schakelprogramma van 60 studiepunten. De lessen gaan
steeds ’s avonds door.
Omvang van de master: 60 studiepunten
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Bijscholingen en postgraduaten

Om je blijvend bij te scholen, hoef je geen opleiding van een aantal
jaar te volgen. Tal van bijscholingen zorgen ervoor dat je blijft bijleren
en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Vaak zijn
deze bijscholingen gespreid over een beperkt aantal dagen, andere
programma’s lopen over een langere periode. Sommige bijscholingen
zijn specifiek gericht naar beroepskrachten in een bepaalde sector.
Andere opleidingen kun je aanvatten als aanvulling op je diploma
Gezinswetenschappen.

Waar vind je het aanbod?
Veel hogescholen hebben een bijscholingsaanbod dat aansluit bij het
studiegebied Sociaal-Agogisch Werk.
Voor Odisee organiseert Odisee Advanced Education een ruim
en gevarieerd aanbod van kort- en langlopende opleidingen en
studiedagen over actuele thema’s. Hun aanbod vind je op www.
odisee.be/nl/odisee-advanced-education.

Postgraduaat: Adventure education
Deze opleiding, die aangeboden wordt binnen het studiegebied
Sociaal-Agogisch Werk, zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om
een impuls te geven aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling.
Outdoor-activiteiten bieden een bijzonder platform voor leren. Het
postgraduaat leidt je op om deze activiteiten zo te hanteren dat
ze leer- en ontwikkelkansen creëren voor mensen en groepen met
verschillende achtergronden.
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Het postgraduaat is bestemd voor professionals in het bezit van een
bachelordiploma en met 3 à 5 jaar ervaring in een breed (ped)agogisch
kader. De opleiding wordt gespreid over twee jaar en is opgebouwd uit
vier modules (26 SP).
Een volledig aanbod van postgraduaten vind je op
www.onderwijskiezer.be.

Bijscholingen Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Ook het kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee
organiseert studiedagen en bijscholingen die aansluiten bij de thema’s
van Gezinswetenschappen. Hieronder vind je een overzicht van het
aanbod dat reeds bekend is voor het academiejaar 2019-2020:
• Islamic Counseling
Bijscholing door Sofian El Bouazati, op maandag 28 en dinsdag 29
oktober 2019, telkens van 9u30 tot 16u, Campus Schaarbeek
• Islamitische visies op psychiatrie en de zorg voor mensen met
psychische aandoeningen.
Bijscholing door Sofian El Bouazati op vrijdag 27 september 2019,
9u30 tot 16u30, in Vormingscentrum Guislain te Gent
• De ‘tree of life’ en ‘wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op
veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht?
Bijscholing door Claire Wiewauters, die we tweemaal aanbieden:
• op vrijdag 8 november 2019, van 9u30 tot 16u, Campus
Schaarbeek
• op donderdag 21 november 2019, van 9u30 tot 16u30, in
Vormingscentrum Guislain te Gent
• Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe
ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een
suïcidaal kind?
Bijscholing door Alexandre Reynders, op dinsdag 15 oktober 2019,
van 9u30 tot 12u30, in Vormingscentrum Guislain te Gent
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Bijscholingen op maat:
• Van ‘moetivatie’ naar motivatie? Train de trainer ... én de ouders!
• Gezinnen ondersteunen bij scheiding
Een actueel overzicht van ons aanbod vind je via www.
kcgezinswetenschappen.be. Volg zeker ook de FB-pagina van
het kenniscentrum: www.facebook.com/gezinswetenschappen,
en abonneer je op de nieuwsbrief via een berichtje naar
kcgezinswetenschappen@odisee.be.
De website onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten toont je het
opleidingsaanbod van centra voor volwassenenonderwijs, sociaalcultureel vormingswerk en andere organisaties.
Op de website www.prettiggeleerd.be vind je het aanbod van
vormingsinstellingen en sociaal-culturele organisaties.
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Meer informatie
Op de website student.odisee.be vind je de ECTS-fiches die nodig zijn
om je vrijstellingsdossier samen te stellen. Voeg ook steeds een kopie
van je resultatenbladen, je diploma en diplomasupplement toe.
Heb je nog vragen of heb je problemen met je dossier, dan kun je
terecht bij de directie.
De Associatie KU Leuven maakte een website met zijn mogelijkheden
om verder te studeren na een bachelordiploma: www.wanaba.be
Op de website van het Hoger Onderwijsregister kun je via de
zoekfunctie opleidingen en de toelatingsvoorwaarden raadplegen
(www.onderwijskiezer.be).

HEB JE GOEDE OF SLECHTE ERVARINGEN MET VERDER STUDEREN?
LAAT HET ONS WETEN VIA INFO.SCHAARBEEK@ODISEE.BE
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Weetje
Extra oriëntatie
Ooit moest je kiezen… de oriëntatie ‘Kinderen en jongeren’
of ‘Volwassenen en ouderen’. Je kan na je je na studie
Gezinswetenschappen inschrijven voor de tweede oriëntatie, als
creditstudent.
Wil je gewoon vrijblijvend de lessen volgen van de bijkomende
oriëntatie? Dat kan ook, mits een eenmalige bijdrage van 100
euro.
Heb jij interesse voor dit aanbod? Geef ons dan een seintje via
info.schaarbeek@odisee.be.

www.odisee.be/gezin

