
Fabels & Feiten
2e Bachelor Pedagogische 
Wetenschappen



Hallo!
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◉ Louise Loos & Noah Van Renterghem 

◉ Beide 1ste Master Onderwijskunde 

◉ Je mag ons altijd later sturen als je vragen hebt of samenvattingen 
wilt 

◉ Een tip: schijf je in op de Facebookgroep van 2de bachelor 
pedagogische wetenschappen 2020-2021 à samenvattingen, 
examenvragen, reconstructies, …

◉ Maak schema voor jezelf met alle deadlines want het zullen er 
veel zijn



Comparatieve en internationale pedagogiek
◉ Prof. Geert Devos

◉ Slides + notities 

◉ Geeft nog veel informatie bij de slides dus belangrijk om goed te noteren!

◉ Geen handboek en reader is minder belangrijk
◉ Examen is niet zo moeilijk 

◉ Vergelijkingen, verschillen qua onderwijsbeleid tussen landen à schema maken
◉ Ook nog andere vragen!

◉ Taak niet onderschatten: neemt veel werk in beslag!
◉ Staat op 8/20 punten
◉ Informatie opzoeken over een onderdeel van het onderwijssysteem van een land 

en vergelijken met die van Vlaanderen 
◉ Examenvragen van vorige jaren bekijken want het is al voorgevallen dat deze 

terugkwamen -> VERGELIJKINGSVRAGEN! 3



Fysiologie

◉ Prof. Wim Derave
◉ Slides + notities

◉ Het handboek kan gebruikt worden wanneer iets onduidelijk is vooral 
afbeeldingen (maar geen must have)

◉ Geeft nog veel informatie bij een slide = belangrijk!
◉ Examen is heel gedetailleerd 

◉ Op tijd beginnen: veel leerstof (wel 2 hoofdstukken minder dan psycho ;) )
◉ Niet gemakkelijk als je niet zo goed bent in wetenschappen à zorg dat je 

steeds mee bent met de grote concepten en reacties
◉ Kijk zeker naar de animaties als voorbereiding op examen 

◉ Examenvragen van vorige jaren bekijken want het is al voorgevallen dat 
er vragen terugkwamen 4



Pedagogiek van de 
voorschoolse voorzieningen

◉ Prof. Michel Vandenbroeck
◉ Slides + notities

◉ Belangrijk om goed te noteren, geeft veel uitleg bij een slide
◉ Handboek is aangeraden om te lezen à kopen!

◉ Groot groepswerk à op tijd beginnen 
(wel praktijkgericht)

◉ Examen:
◉ Open boek (inhoudstafel maken, klevertjes plakken, etc.)
◉ Open vragen
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Statistiek II

◉ Prof. Thierry Marchant
◉ Syllabus + notities

◉ Minder gericht op oefeningen, maken van berekeningen dan bij 
statistiek 1 

◉ Meer theoretische toepassingen of pure theorie! 
◉ Vooral R-studio kunnen interpreteren, weten voor wat dat alles staat 

en minder zelf met R-studio kunnen werken.
◉ Veel oefenen! Vraagt veel tijd! Bijhouden dus!
◉ Oefensessies (pc + schriftelijk) 
◉ Examens van vorige jaren maken als oefening
◉ Moeilijker dan statistiek 1 (en geen extra punt te winnen) 6



www.bijles-statistiek.be 



Ruim aanbod ‘statistiek II’ 

◉ Individuele begeleiding
○ Online
○ Face-to-face  

◉ Bijlessen in mini-groepjes
○ Online 
○ Face-to-face 

◉ Groepslessen
○ Max. 15 studenten
○ 14 uren gedetailleerde begeleiding



Ontelbare positieve reacties…
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Getuigenis van Joyce



Meer info

◉ joyce.goethals@ugent.be

◉ info@bijles-statistiek.be

◉ www.bijles-statistiek.be

◉ Facebook: @TutorialStudiebegeleiding 

mailto:Joyce.goethals@ugent.be
mailto:info@bijles-statistiek.be
http://www.bijles-statistiek.be/


Wetenschapstheoretische 
grondslagen van de pedagogiek

◉ Prof. Lieselot De Wilde (van Historische pedagogiek) 
◉ Slides + notities 

◉ Is filosofisch vak (leerstof zelf is soms moeilijk te begrijpen)
◉ Handboek is handig om te gebruiken bij hoofdstukken die je 

wat onduidelijker vindt, maar slides = leidraad (boek is soms 
zeer ingewikkeld om te volgen) 

◉ Teksten in handboek lezen voor de les 

◉ Examen: 
◉ Open vragen 
◉ Open boek (bij ons wegens corona dus geen idee dit jaar)
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Klinische praktijken en onderzoek

◉ Vak is onderverdeeld in drie partims: onderwijskunde, klinische 
orthopedagogiek & sociaal werk-sociale pedagogiek à
verschillende lesgevers

◉ Zeer veel werk voor veel taken!!!!

◉ Wijzigingen door Corona in taken en examens

◉ Owk: onderzoek (dataverzameling, dataverwerking, 
datarapportering) 

◉ Orthopedagogiek: take-home examen adhv casus, teksten,..

◉ Sociaal werk : individueel rapport + erna in groep

◉ Taken en examens kunnen dus anders zijn!                             à
Uitleg eerste les 13



Vragen?
Je ons bereiken via:

◉ studie@vppk.be
◉ Messenger 

Bedankt!

14Louise Loos en Noah Van Renterghem via alle kanalen te bereiken ;) 

mailto:studie@vppk.be

