EDUCATIEVE MASTER IN
GEDRAGSWETENSCHAPPEN
120 ECTS
Flexibiliteit troef in de educatieve master!
AFSTUDEERRICHTINGEN
• Agogische wetenschappen
• Psychologie
Als afgestudeerde educatieve master in
de gedragswetenschappen ben je sterk
inhoudelijk opgeleid. Dankzij deze sterke
inhoudelijke basiskennis heb je toegang tot
minstens twee vakdidactieken. Afhankelijk
van jouw keuzeprofiel heb je de keuze uit:
• Gedragswetenschappen
• Psychologie en pedagogische
wetenschappen
• Cultuurwetenschappen
• Maatschappijwetenschappen
• Project Algemene Vakken (PAV)

Kiezen voor een educatieve master
gedragswetenschappen:
Breng de theorie in de praktijk!
Wil jij graag met jongeren aan de slag binnen jouw
vakgebied? Dan kan je een geïntegreerd traject
volgen aan de VUB waarbij je vakinhoudelijke
kennis uit gedragswetenschappen onmiddellijk
vertaalt naar de onderwijspraktijk.

Tal van beroepsmogelijkheden
Je wordt een bevlogen leraar in de tweede en
derde graad secundair onderwijs.
Spreekt het hoger onderwijs je meer aan? Dan
sta je zelf in voor de opleiding van professionals.
Dat kan als docent maar ook als ondersteuner
door bijvoorbeeld studenten te begeleiden.
Of misschien werd je wel geprikkeld om als
wetenschapper verder aan de slag te gaan!
Als professional met een educatief masterdiploma
in de gedragswetenschappen ben je ook uitermate
geschikt voor een job buiten het onderwijs.
Dankzij jouw sterke profiel kan je bijvoorbeeld aan
de slag in educatieve diensten van musea, geef je
training in bedrijven ...
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Binnen deze educatieve master kies je zelf uit een
groot aantal keuzevakken waarin verschillende
relevante onderwerpen aan bod komen. We rusten
je uit voor twee afstudeerrichtingen die aansluiten
bij jouw vakgebied:
Binnen de afstudeerrichting psychologie leer
je concepten, theorieën en modellen van de
psychologie aanwenden in verschillende
educatieve contexten.
Specifiek voor de afstudeerrichting agogische
wetenschappen leer je optreden als begeleider,
innovator in beleid en praktijk en onderzoeker
binnen drie domeinen van de agogische
wetenschappen: cultuur, sociaal welzijn en
onderwijs. Je leert hierbij veranderingsgericht
werken en beoogt emancipatie, autonomie,
levenslang leren en participatie.

Waarom kiezen voor de VUB? Waarom
kiezen voor Brussel?
De lerarenopleiding aan de VUB heeft een
uitstekende expertise in het werken met
verschillende doelgroepen in het onderwijs.
De specifieke context van een grootstad als
Brussel komt dan ook uitgebreid aan bod. Via
de masterproef, het sluitstuk van jouw opleiding,
krijg je de kans om onderzoek te doen binnen
jouw vakgebied met als doel het onderwijs te
verbeteren en in te spelen op veranderingen
binnen de gedragswetenschappen.

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken

MASTERJAAR 2

ECTS

Verplichte vakken

Krachtige leeromgeving
gedragswetenschappen

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Positief en inclusief leefklimaat
gedragswetenschappen

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap
Masterproef deel 1

Professioneel leraarschap

9

Masterproef deel 2
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Afstudeerrichting Psychologie
Redelijk eigenzinnig

3

Psychopathologie van kinderen en
adolescenten

6

Klinisch interveniëren 1

3

3

Gedrags- en persoonlijkheidsdiagnostiek
bij volwassenen

6

9

Fysieke beperkingen

3

Psychosociaal welzijn in organisaties

3

Afstudeerrichting Psychologie
Gedragstherapie

4

Group Dynamics

3

Gezins- en relatietherapie

4

Keuzevakken*

9

Psychodynamische therapieën

4

Afstudeerrichting Agogische Wetenschappen

Deontologie

3

6

Kinderen en jongeren in problematische
opvoedingssituaties

3

Agogische dimensies van duurzame
ontwikkeling
Keuzevakken*

30

Keuzevakken*

6

Afstudeerrichting Agogische Wetenschappen
Thesisseminarie agogische
wetenschappen

3

Management Innovation Social
& Non-Profit

3

Keuzevakken*
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* Je kiest keuzevakken in functie van je afstudeerrichting en in functie van een tweede vakdidactiek uit een gedetailleerde lijst
keuzevakken. Consulteer onze website via www.vub.ac.be/educatieve-master.
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