
Fabels & Feiten
3e Bachelor pedagogiek en 
onderwijs



Op basis van enquête
Bedankt aan iedereen die dit invulde!



Psychologische 
modellen van 
hulpverlening

▪ Gebruik vooral slides + notities, moeilijk 
examen

▪ Superstrenge en moeilijke taak

▪ Rare vragen, je moet het boek eigenlijk wel gelezen hebben en een samenvatting 
is handig

▪ Goed je best doen voor de werkcolleges!

▪ Weinig tijd voor examen te maken. Zeker boek lezen op voorhand/tijdens blok. 
Ze zijn streng op het verbeteren van de taak!

▪ Tijdens de lessen ben je vooral bezig met de slides, maar het examen draait 
grotendeels rond de inhoud van het boek.

▪ Heel weinig tijd op het examen zelf. Er komen écht vragen uit het handboek, dus 
neem het door en zorg dat je de structuur van het boek kent... je haalt ook heel 
wat met de slides, maar ze verwachten wel dat je zowel HB als slides 
integreert....
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Jeugdrecht en 
jeugdhulp

▪ Gebruik vooral slides + notities, doenbaar 
examen

▪ Letterlijke vragen uit de slides

▪ Goeie proffen. Geen details kennen.

▪ 1 woord voor dit vak: blok de slides vanbuiten. Soms is de extra uitleg van de les 
zelfs niet nodig... het is echt pure reproductie. Probeer ezelsbruggetjes te vinden 
voor de opsommingspuntjes, want er zijn er veel!
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Onderzoeks-
methoden 1 

▪ Meesten gebruiken handboek meer dan 
slides

▪ Viel bij nader inzien wel mee, maar echt superveeeeel werk niet te 
onderschatten

▪ Beter dan statistiek 1 en 2

▪ Zeker de leerpaden maken!

▪ Zorg dat je mee bent vanaf het begin.

▪ Vooral lesvoorbereiding bekijken. Al de rest is niet belangrijk

▪ Opnieuw, heel weinig tijd op het examen. Ikzelf leerde dit vak alsof het geen 
openboek zou zijn, ik kan dat alleen maar aanraden... je hebt echt geen tijd om 
elke vraag op te zoeken. Laat je ook niet vangen aan de opnames van de lessen 
(als deze nog gegeven worden met thuisonderwijs) raak niet verzopen en 
probeer je echt te houden aan het "kijk"schema die zij voorstellen. Enkel zo ga je 
er komen. Blijven kijken en blijven doorzetten. + oefensessies hebben niet 
zoveel zin om zelf te maken eigenlijk :p alles staat in de uitgebreide feedback 
(neem deze ook mee naar het examen)

5



Cultuur en 
educatie

▪ Vul slides aan met notities, doenbaar 
examen

▪ Beste prof en beste vak ooit

▪ Echt een saai vak, ik heb het gewoon vanbuiten geleerd

▪ Zeer verwarrende lessen. Zorg dat je de basis van elke hoofdstuk kunt en niet de 
details

▪ Lessen en slides lijken wat chaotisch, maar zoek de rode draad doorheen de 
lessen (in de laatste les overloopt hij dit) probeer de termen en begrippen goed 
te onthouden en zijn manier van formuleren eigen te maken. Het examen valt 
goed mee, maar onderschat de hoeveelheid leerstof niet!
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Interpretatieve 
onderzoeks- 

methoden

▪ Gebruik slides + notities, doenbare taak
▪ Super vaag vak??

▪ Enkel een taak en die valt zeker mee! Niet nodig om naar de lessen te gaan

▪ Super simpel. Je moet gewoon slagen voor je groepswerk. Je moet de lessen 
zelfs niet bekijken

▪ Wegens covid kregen wij geen examen maar een opdracht, waarvoor enkel de 
les/methode die we 'gekozen hadden' relevant was. Opdracht gemaakt met 
behulp van die 1e les en dat 1e hoofdstuk in het handboek. Voor de rest zijn de 
andere lessen op die manier tijdverspilling 😉
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Integratie- 
seminarie

▪ Slides zijn voldoende
▪ Ik vind dat ze mild zijn, mijn punten waren veel beter dan verwacht

▪ Verbeteren streng
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Onderwijskundig 
ontwerpen 

▪ Gebruik vooral slides + notities, 

doenbaar examen

▪ Niet zo moeilijk, was wel online bij ons

9



Taal in kleuter- en 
lager onderwijs

▪ Gebruik slides + notities, moeilijk 
examen

▪ Super zwaar vak (zowel taak als examen). Op tijd beginnen studeren aan dit vak!

▪ Heel moeilijk examen, weinig vragen en vaak niet gespreid over de verschillende 
hoofdstukken

▪ Zeer grote taak, maar wel interessant. De reader vond ik niet nodig
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Didactische 
werkvormen

▪ Slides + notities, moeilijk examen
▪ Er zijn zo veel slides met zo veel informatie, maak tijdig een samenvatting!

▪ Je slaat alles door elkaar, begin er op tijd aan
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Curriculumtheorie 
en -praktijk

▪ Gebruik vooral slides + notities
▪ Tijdens de lessen moet je het HB lezen, maar voor het examen leerde ik eigenlijk 

gewoon de ppt
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Vragen? Bij vragen of opmerkingen, mail naar studie@vppk.be

13


