
Fabels & Feiten
1e Bachelor Pedagogische 
Wetenschappen



Tine Deschepper 
- tine.deschepper@Ugent.be

Pieter Vienne 
- pieter.vienne@Ugent.be 

Welkom!
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Algemeen

- Iedereen heeft een eigen studiemethode, elk 
vak kan je anders aanpakken, dat zoeken duurt 
even

- Dit is onze eigen ervaring, dus jouw ervaring 
kan verschillen

- Zeker geen stress, het is zeker haalbaar!
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Statistiek 1 
Lessen

- Na elke module (online leerpad met filmpjes): een hoorcollege met 
verduidelijking waar nodig en accenten op het belangrijke 

- Na elke module: oefeningen (alle oefeningen op tijd gemaakt, 1 punt 
voor het examen)

Cursus

- Syllabus 

Examen

- Meerkeuze
- Goed bijhouden!  
- Proefexamens zijn representatief 
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Waarom ik bijlessen volgde bij Tutorial?

- Beperkte wiskundige achtergrond 
- Inleidende begeleiding op ‘statistiek I’ 
- Goeie vibe, vlotte communicatie 
- Begeleiden jaarlijks +/- 200 studenten 

‘statistiek I’ en ‘statistiek II’
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Algemene psychologie 
Lessen

- Vrij letterlijk de powerpoint 
- Slides

Cursus

- Slides + handboek 
- Oefenboek (gelijkaardig aan examen) → interessant voor het 

examen

Examen

- Gedetailleerd, op tijd aan beginnen! 
- Proefexamen in midden van semester, aanrader om jezelf al te 

toetsen 11



Orthopedagogiek en Disability Studies 
Lessen

- Slides + notities
- Handboek is optioneel 

Inhoud

- Partim orthopedagogiek + partim disability studies (3 lessen)  
- Opdracht (bij ons individueel) → op tijd aan beginnen 

Examen

- Lijkt wat op een examen van in het middelbaar 
- Open en meerkeuzevragen 
- Focus op kenmerken, alles vrij letterlijk kennen 
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Sociale agogiek 
Lessen

- Vaak gastcolleges, te kennen 
- Enkel slides + notities, geen handboek 

Inhoud

- 1 Werkcollege: sociaal probleem bespreken/ analyseren, 
toepassen van verschillende modellen en visies 

Examen

- Lijkt weinig leerstof, niet aan mispakken
- Niet vanbuiten leren, modellen echt begrijpen en kunnen 

toepassen
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Onderwijskunde 
Lessen

- Handboek + slides + notities 

Opdracht

- 8 punten te verdienen met opdracht en verplichte zelftesten

Examen

- 12/20 te verdienen
- Meerkeuzevragen, representatief aan zelftesten na elk 

hoofdstuk 
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Vragen?

Je ons bereiken via:

◉ studie@vppk.be of Anouk Moerman op 
Messenger

◉ Pieter Vienne op Messenger

Bedankt!
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