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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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Onderwijskunde: praktijk, beleid en onderzoek 
Lessen

- Weinig lessen, maar veel opdrachten
- 3 compleet verschillende opdrachten

Cursus

- Aangekocht boekje ⇒ tip: goed structureren zodat je op examen niet te veel 
moet zoeken waar elke pijler staat

Examen

- Open boek examen

TIP: Vooral moeite steken in taken, examen is echt niet moeilijk, vooral goed structureren.
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Sociale agogiek: praktijk, beleid en onderzoek 
Lessen

- Weinig les, gegeven door assistenten

Opdrachten:

- Praktijkbezoek bv. Rabottorens te Gent
- Groepswerk: paper + presentatie geven
- Individuele paper
- Begeleiding en feedback doorheen de opdracht

Examen

- Geen examen
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Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid (1) 
Lessen

- Slides + notities
- Handboek ter verduidelijking

Inhoud

- Wat herhaling van vorig semester, maar vooral veel leerstof over hoe 
de praktijk in elkaar zit

- Best interessant en nuttig

Examen

- Open en meerkeuzevragen 
- Details
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Orthopedagogiek: beleid, 
praktijk en onderzoek (2)

Opdrachten:

- Iemand interviewen + verslag (groepswerk)
- Actuafora: presentatie (groepswerk)
- Individueel reflectieverslag
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Sociologie 
Cursus

- Slides + notities hoorcolleges ⇒ minder belangrijk
- Handboek 

Examen

- Meerkeuzevragen 

Tip

- Probeer de leerstof goed te begrijpen
- Toepassingen, casussen en voorbeelden van begrippen op 

examen 
- Handboek als bredere uitleg om het beter te begrijpen 

8



Pedagogische basisbegrippen en contexten 
Lessen

- Handboek + slides + notities 

Examen

- Open vragen 
- Niet te onderschatten 
- Beperkt aantal vragen! 4-5 vragen → leren in detail

Tip 

- Probeer zelf linken te leggen tussen verschillende lessen 
- Namen goed onthouden 

9



Vragen?

Je ons bereiken via:

◉ studie@vppk.be of Anouk Moerman op 
Messenger

◉ Tine Deschepper op Messenger

Bedankt!
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