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Faculteit 
Sociale

Wetenschappen

Welkom!
www.uantwerpen.be/fsw

https://www.facebook.com/fswuantwerpen/

https://twitter.com/UAfsw

http://www.uantwerpen.be/fsw
https://www.facebook.com/fswuantwerpen/
https://twitter.com/UAfsw


BaMa-structuur
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HOGESCHOOL UNIVERSITEIT

PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR

BACHELOR NA BACHELOR (BANABA)

MASTER

MASTER NA MASTER (MANAMA)

DOCTORAAT

SCHAKELPROGRAMMA 
(45-90 sp.)

VOORBEREIDINGS
PROGRAMMA



Universiteit? 

- Geen secundair onderwijs
- Geen hogeschool

Wij staan voor
- Op toponderzoek gebaseerd innovatief onderwijs
- Een wetenschappelijke benadering van 

maatschappelijke vraagstukken
- Kritische reflectie & analytische vaardigheden
- Actief pluralisme
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Onze disciplines

Communicatiewetenschappen
Politieke wetenschappen
Sociologie en sociaal-economische wetenschappen
Opleidings- en onderwijswetenschappen
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Schakelprogramma’s

Schakelprogramma’s
 schakel tussen professionele bachelor of HBO en academische 

master
 vast programma op basis van je vooropleiding => kan 60 of meer 

studiepunten zijn
 Bekijk goed welke master een schakelprogramma aanbiedt, en of 

je met je vooropleiding toegang hebt tot de schakelprogramma’s 

=> download de opleidingsbrochures/bezoek de online 
opleidingspagina’s
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https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/?q=&f=25&s=491


Voorbereidingsprogramma’s

 Schakel tussen andere academische bachelor- en 
masteropleidingen en onze sociaal-wetenschappelijke opleidingen, 
bv. van bachelor Geschiedenis naar onze master Political Science

 op maat, kan een vak van 6 studiepunten zijn, of een uitgebreider 
pakket, al dan niet combineerbaar met (een deel van) de master 
zelf

Neem rustig alle info online door op de pagina “zij-instromers”
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https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/zij-instromers/


Doelstelling

Doelstelling is om iedereen met een vergelijkbare kans aan de 
start van de master te krijgen

m.a.w. we zorgen ervoor dat je met grotendeels dezelfde 
voorkennis aan een masteropleiding kan starten als onze 
studenten die drie jaar bachelor achter de rug hebben

Focus op: 
Pakket van inhoudelijke en methodologische (= 
onderzoeks)vakken
Onderwijs in kleine groepen voor o.a. Statistiek, en samen met 
bachelorstudenten voor sommige algemene vakken
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Onze masteropleidingen
- Communicatiewetenschappen (strategische communicatie / 

mediastudies)
- Filmstudies & visuele cultuur
- Gender en diversiteit (interuniversitair)
- Internationale betrekkingen & diplomatie
- Milieuwetenschappen (ism Faculteit Wetenschappen)
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
- Political science (Engelstalig, internationaal studentenpubliek)
- Politieke communicatie
- Sociologie
- Sociaal werk
- Sociaal-economische wetenschappen (ism FBE)
- Veiligheidswetenschappen
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https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/communicatiewetenschappen-studeren/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-filmstudies-visuele-cultuur/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-gender-diversiteit/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-internationale-betrekkingen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-milieuwetenschap/profiel/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-onderwijswetenschappen/
https://www.uantwerpen.be/en/study/education-and-training/master-political-science/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/politieke-communicatie/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociologie-studeren/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociaal-economische-wetenschappen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/veiligheidswetenschappen/


Slaagkansen verhogen? Graag! 
Grootste struikelblok: statistiek… 

Tal van initiatieven om slaagkansen te vergroten:

- Instaptoets
- Oefencolleges in kleine(re) groepen & Zelfstudiegroepjes
- Zelfstudiepakketten op Blackboard
- Zelfstudiepakket academisch(e) bronverwerking/taalgebruik
- Voorbereidende cursus statistiek (week voor de start vh

academiejaar, volledig gratis)
- Benaderbare proffen & assistenten
- Mentoraat
- Studietrajectbegeleiding
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https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/studeren/voortraject-fsw/


Slaagkansen verhogen? Graag! 
Volg je schakelprogramma op je eigen tempo: je kan je studies gerust 
spreiden over enkele jaren. 

⇒ werkstudenten! Centrum WeST
⇒ Blackboard (online leeromgeving): veel lessen worden 

opgenomen, en kan je rustig van thuis uit (her)bekijken
⇒ Contactmomenten docenten
⇒ Feedback
⇒ Avondonderwijs (master OOW)
⇒ ….

Zie alle online info op de webpagina “flexibel studeren”
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https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-voor-werken-en-studeren/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/


Goed nieuws!

Slaagkans van schakelstudent: 73 %

Slaagkans van generatiestudent: 54-60 %

WAAROM ?

• Reeds hoger onderwijs gedaan

• Ouder en rijper ? 

• Meer gemotiveerd? 

Hoe het ook zij: een leuke opsteker voor al onze zij-instromers! 
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Speciaal voor onze potentiële studenten uit 
Nederland…
Jullie zijn niet alleen . Ongeveer 10% van al onze 
studenten komt uit Nederland… en dat vinden we een 
absolute meerwaarde.

Ja, er zijn culturele en linguïstische verschillen (‘op kot gaan 
ipv op kamers gaan’, ‘geld uit de muur halen’ ipv ‘pinnen’, 
…)
Neen, inhoudelijk ligt de focus van onze opleidingen niet 
louter op een Vlaamse/Belgische context. En … Frans hoef 
je niet echt actief te kennen.  

Zie “Studenten uit Nederland” voor meer info. 
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https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/internationaal/internationale-studenten/studenten-uit-nederland/
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Jobperspectieven
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Beroepsrollen: 
de vakspecialist, de analist, de communicator

Communicatiewetenschappen: + coördinator en maker
Politieke Wetenschappen: + strateeg
Sociologie: + coördinator en mediator
Onderwijs- en opleidingswetenschappen: + ontwerper

21st century skills: creatief en inspirerend, probleemoplossend, 
teamgericht en communicatief

Voor het (beroeps)leven in de genen: 
je kan als expert niet alleen een zinnige analyse maken over een heikel 
maatschappelijk vraagstuk, 
je kan er ook nog eens helder en duidelijk over communiceren, 
zowel schriftelijk als mondeling. 
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Jouw contactpersoon binnen FSW

Studietrajectbegeleider Ann Aertssen

https://www.uantwerpen.be/nl/pers
oneel/ann-aertssen/

Ann.aertssen@uantwerpen.be

Mail haar je studieresultaten en 
diplomasupplement door, en je weet 
binnen de kortste keren hoe je 
schakel- of 
voorbereidingsprogramma er uit ziet!

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/ann-aertssen/
mailto:Ann.aertssen@uantwerpen.be
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