AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN
’22-‘23
Bachelor, (Educatieve) Master, Schakel- en
Voorbereidingsprogramma
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1 BACHELOR
Er zijn geen grote programmawijzigingen voor academiejaar ‘22-’23.
Enkele kleine wijzigingen in de minor- en keuzeruimte:
-

‘Multiculturalisme en multiculturele samenlevingen’ (A000552) zal niet meer
aangeboden worden. Het wordt vervangen door het vak ‘Sociale ongelijkheid’
(K001039) (minor Politieke en sociale wetenschappen)

-

‘Ontwikkeling in het globale Zuiden’ (K001060) en ‘Politics of Islam’ (K001336)
worden geschrapt als minorvak en keuzelijstvak

-

Naamswijziging: ‘Geschiedenis van de wereldpolitiek (1815-heden)’ (K000986) wordt
‘Geschiedenis van de internationale politiek’ (K001368)

2 MASTER
Naamswijziging: ‘Bantu Grammar in a Comparative and Contrastive Perspective’ (A005118)
wordt ‘Comparative Bantu Grammar’ (A005573)

3 SCHAKEL- EN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Er zijn geen wijzigingen voor academiejaar ’22-‘23.

4 EDUCATIEVE MASTER AFRIKAANSE TALEN
EN CULTUREN
De Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 2019-2020 de huidige Specifieke
Lerarenopleiding (SLO) te hervormen naar educatieve masteropleidingen.
In een educatieve Master verdiep je je kennis in je vakgebied op masterniveau en behaal je
meteen ook het diploma van leraar. Met deze opleiding kan je nadien niet enkel als
leerkracht aan de slag, maar kan je ook alle andere richtingen uit op de arbeidsmarkt.
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De educatieve master bestaat uit 3 onderdelen:
 Component domein (60 SP)
 Component leraar (36 SP)
 Masterproef (24 SP)
In wat volgt, lichten we elk van deze onderdelen toe.

1. Component domein (60 SP)
A. Algemene vakken (15 SP)
Binnen de Master heb je drie plichtvakken die door iedereen te volgen zijn:
- Language, History and Identity in Central and Eastern Africa (sem 1, 5 SP)
- Literature, Media and the Arts in Central and Eastern Africa (sem 1, 5 SP)
- Politics and Globalization in Central and Eastern Africa (sem 1, 5 SP)
B. Keuzemogelijkheden (45 SP)
Je kiest voor één van onderstaande modules.
 Module 1: Afrika (met de mogelijkheid om het onderwijstraject uit de BA in te
halen)
In de eerste plaats kies je 30 SP Afrika-specifieke vakken uit de vaste keuzelijst (1.2.1.1).
Daarnaast kies je 15 SP vrij. Je hebt volgende opties:
- Heb je het ‘onderwijs-traject’ (15 SP) nog niet in je Bachelor Oosterse talen en
culturen gevolgd? Dan heb je de mogelijkheid om dit onder deze keuzeruimte in te
halen. Als je dit hier niet opneemt, moet je het extra bovenop je Master van 120 SP
opnemen.
- Volledige vrije keuze (extra Afrika-vakken uit BA of MA, vakken uit het
opleidingsaanbod van de UGent, …)
 Module 2: Nederlands als niet-thuistaal (NT2)
In de eerste plaats kies je 20 SP Afrika-specifieke vakken uit de vaste keuzelijst (1.2.2.1).
Daarnaast neem je 25 SP Nederlandse vakken op. Dat is noodzakelijk om voldoende
voorbereid te zijn om later in het programma vakdidactiek NT2 te mogen opnemen. De
keuze voor deze module is dus interessant als je later graag Nederlands aan anderstaligen
wil geven.
 Module 3: Geschiedenis
In de eerste plaats kies je 20 SP Afrika-specifieke vakken uit de vaste keuzelijst (1.2.3.1).
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Daarnaast neem je 25 SP Geschiedenisvakken op. Dat is noodzakelijk om voldoende
voorbereid te zijn om later in het programma vakdidactiek Geschiedenis te mogen opnemen.
De keuze voor deze module is dus interessant als je later graag Geschiedenis wil geven.

Zoals je merkt, zal de keuze voor een bepaalde module een aantal andere zaken uitsluiten.
Enkele voorbeelden:
- Wil je graag het onderwijs-traject uit je BA hier inhalen, dan zal je geen extra
vakdidactiek kunnen opnemen.
- Wil je graag een extra vakdidactiek opnemen? Dan zal je iets minder Afrikaspecifieke vakken krijgen in vergelijking met iemand die geen extra vakdidactiek wil
opnemen.
- Wil je toch meerdere van bovenstaande opties combineren, zal je – bovenop je
diplomacontract van 120 SP – een extra pakket moeten opnemen (in een apart
voorbereidingsprogramma). Informeer hiervoor bij de trajectbegeleider.

2. Component leraar (36 SP)
 Drie theoretische vakken (12 SP)
o De leraar binnen school en maatschappij (sem 1, 4 SP)
o Klasmanagement en reflectie (sem 2, 4 SP)
o Psychologie van de adolescentie (sem 1, 4 SP)
 Vakdidactiek (6 SP)
o Initiatie vakdidactiek vreemde talen (jaarvak, 3 SP)
o Vakdidactiek A: vreemde talen (jaarvak, 3 SP)
 Stage (12 SP)
o Stage A: cultuurwetenschappen (jaarvak, 4 SP)
o Stage B: vreemde talen (jaarvak, 4 SP)
o Één van onderstaande stages:
 Stage C: vreemde talen (jaarvak, 4 SP)  op te nemen als je geen
extra vakdidactiek wil en bijhorende keuzevakken volgde
 Stage C: Nederlands niet-thuistaal (jaarvak, 4 SP)  op te nemen als
je bijhorende keuzevakken Nederlands en vakdidactiek Nederlands
niet-thuistaal opnam (zie verder onder keuzeruimte)
 Stage C: Geschiedenis (jaarvak, 4 SP)  op te nemen als je bijhorende
keuzevakken Geschiedenis en vakdidactiek Geschiedenis opnam (zie
verder onder keuzeruimte)
 Keuzeruimte (6 SP)
o Keuzevak(ken) uit vaste keuzelijst
o Extra vakdidactiek
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o
o

Vakdidactiek A + B: Nederlands niet-thuistaal (2x 3 SP, sem 1 en sem
2)  verplicht op te nemen als keuzevak als je stage NT2 wil volgen en
een pakket Nederlands volgde onder de component ‘domein’
 Vakdidactiek Geschiedenis (6 SP, sem 1)  verplicht op te nemen als
keuzevak als je stage Geschiedenis wil volgen en een pakket
Geschiedenis volgde onder de component ‘domein’
Extra stage (kort of lang)
Een vrij keuzevak, aan het onderwijs gerelateerd

3. Masterproef (24 SP)
In je 2de masterjaar schrijf je een educatieve masterproef, wat betekent dat er zeker een
pedagogische invalshoek aanwezig moet zijn in je onderzoek.

4. Spreiding
Binnen de tweejarige educatieve Master ligt bijna geen enkel opleidingsonderdeel vast. Dit
betekent dat je als student vrij bent om te kiezen hoe je je traject precies wil spreiden.
Hieronder geven we enkele suggesties voor een mogelijke en meest logische spreiding.
Hier kan van afgeweken worden. Best is om het curriculum samen met de trajectbegeleider
te bespreken.
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Scenario 1 – Keuze voor het inhalen van het onderwijstraject (BA)
Semester 1 (MA 1)

Semester 2 (MA 1)

Semester 3 (MA 2)

Semester 4 (MA 2)

6: Krachtige
leeromgevingen

4: Klasmanagement
en reflectie

5: 1 algemene plichtvak
African Studies (literature,
media & the arts)

3: Vakdidactiek A:
vreemde talen

3: Initiatie
vakdidactiek
vreemde talen
10: 2 algemene
plichtvakken African
Studies (Language,
history & Identity +
Politics &
Globalization)

15: 3 domeinvakken
African Studies

4: Psychologie van de
adolescentie

4: De leraar binnen school
en maatschappij

6: Vrij(e)
keuzevak(ken)

5: 1 Domeinvak
African Studies

5: 1 domeinvak African
Studies

5: 1 Domeinvak
African Studies
6: Vakdidactiek cultuurwetenschappen
3: Oriëntatiestage cultuurwetenschappen

4: Stage C: vreemde talen
24: Masterproef

4: Stage A: cultuurwetenschappen
4: Stage B: vreemde talen
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Scenario 2 – Keuze voor het opnemen van een extra vakdidactiek
Semester 1 (MA 1)

Semester 2 (MA 1)

Semester 3 (MA 2)

Semester 4 (MA 2)

3: Initiatie
vakdidactiek
vreemde talen

4: Klasmanagement
en reflectie

5: 1 algemeen plichtvak
African Studies

3: Vakdidactiek A:
vreemde talen

4: Psychologie van
de adolescentie

4: De leraar binnen school
en maatschappij
5: 1 domeinvak
African Studies

10: 2 algemene
plichtvakken African
Studies

10: Nederlands/
Geschiedenis

5: Nederlands/
Geschiedenis

10: 2 domeinvakken
African Studies

6: Vakdidactiek NT2/
Geschiedenis

5: 1 domeinvak
African Studies
10: Nederlands/
Geschiedenis
4: Stage A: cultuurwetenschappen
4: Stage B: vreemde talen

4: Stage C: NT2/Geschiedenis
24: Masterproef

5 UITWISSELING IN HET PROGRAMMA
Binnen de opleiding heb je de mogelijkheid om 2 keer op uitwisseling te gaan (binnen
Europa of naar een Afrikaanse universiteit):
-

Bachelor: 1ste semester 3de Bachelor
o Je vervangt het opleidingsonderdeel ‘studietraject: Afrika’ (25 SP) door
opleidingsonderdelen in het buitenland

-

Master: 2de semester
o Je vervangt 25-30 SP uit de vrije en vaste keuzeruimte door
opleidingsonderdelen in het buitenland
o De plichtvakken van het 1ste semester kunnen nooit vervangen worden

De voorwaarden tot vertrek, zijn de volgende:
- Bachelor: geslaagd zijn voor min. 105 SP
- Master: geslaagd zijn voor de bachelor (of het schakel- of voorbereidingsprogramma)
Het is ook mogelijk om voor veldwerk (i.k.v. masterproef) naar Afrika te gaan. Dit vindt
meestal plaats in de zomer.

PAGINA

8/9

6 VRAGEN?
Studenten met vragen over het programma en/of persoonlijk curriculum, kunnen contact
opnemen met de studietrajectbegeleider.
Stefanie De Sloovere
stefanie.desloovere@ugent.be
09 264 39 44
Blandijnberg 2, gelijkvloers, kantoor 100.040A
Afspraak maken: www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
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