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Onthaalsessies FSW 
2020

Welkom!

www.uantwerpen.be/fsw

https://www.facebook.com/fswuantwerpen/

https://twitter.com/UAfsw

http://www.uantwerpen.be/fsw
https://www.facebook.com/fswuantwerpen/
https://twitter.com/UAfsw
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Welkom!
Door prof. dr. Herman Van Goethem, rector

https://www.youtube.com/watch?v=mLvYcoTC
uXA

https://www.youtube.com/watch?v=mLvYcoTCuXA


Dag starter!  

- Rechtstreeks vanuit het secundair onderwijs
- Of al met een professioneel bachelordiploma van de  

hogeschool

⇒ Onze aanpak en focus blijft hetzelfde:

- Op toponderzoek gebaseerd innovatief onderwijs
- Een wetenschappelijke benadering van 

maatschappelijke vraagstukken
- Kritische reflectie & analytische vaardigheden
- Actief pluralisme
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Onderwijs
4 hoofddoelstellingen

 Verbondenheid onderzoek -
onderwijs

 Studentgecentreerd
onderwijs

 Competentiegericht 
onderwijs

 Internationalisering
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Onze aanpak in de bachelor
Van breed en algemeen vormend naar gespecialiseerd en toegepast
Jaar 1: 
- Algemene vakken, basiskennis, brede ‘fond’
- Methodologische vakken
- Enkele richtingspecifieke vakken

Jaar 2:
- < algemene vakken
- Vervolg methodologische vakken
- Opfrissing taalkennis (Frans & Engels – niet in de bachelor sociologie)
- > richtingspecifieke vakken

Jaar 3:
- Louter richtingspecifieke vakken
- Toepassing methodologische vakken: Leeronderzoek I & II
- Mogelijkheid om een of twee semesters in het buitenland te studeren (Erasmus, …)

En dan…een masteropleiding natuurlijk! 
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Jaar 1 - curriculum
Algemene en sociaal-wetenschappelijke vakken:
- Inleiding tot de filosofie (3)
- Inleiding tot het recht (3)
- Algemene economie (6)
- Wereldgeschiedenis van België (6) (CW)
- Politicologie (6) (CW, SOC)
- Sociologie (6) (PW, CW)
- Communicatiewetenschap (6) (PW, SOC)

Methodologische vakken:
- Inleiding tot het wetenschappelijk werk (3)
- Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6)
- Statistiek I (6)

Richtingspecifieke vakken:
- CW: Media: structuur en werking (6) & Mediarecht (3) & Communicatiewetenschap (6)
- POL: Belgische politiek (6) & Internationale Betrekkingen (6 ) & Politicologie (6) & Politieke geschiedenis (3)
- SOC: Samenleving, feiten & problemen (6) & Sociale ongelijkheid: klasse, gender en etniciteit (3sp)  & 

Wereldgeschiedenis van België (6) & Sociologie (6)
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Onze masteropleidingen

- Communicatiewetenschappen (strategische communicatie / 
mediastudies)

- Filmstudies & visuele cultuur
- Gender en diversiteit
- Internationale betrekkingen & diplomatie
- Milieuwetenschappen
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
- Political science
- Politieke communicatie
- Sociologie
- Sociaal werk
- Sociaal-economische wetenschappen
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Onze aanpak in de schakelprogramma’s

9 schakelprogramma’s
 schakel tussen professionele bachelor en academische master
 vast programma

Doelstelling is om iedereen met een vergelijkbare kans 
aan de start van de master te krijgen

Pakket van inhoudelijke en methodologische vakken
Onderwijs samen met bachelorstudenten

Moeilijkheid: een ‘best of’ van bachelorvakken in één jaar 
die anders over drie jaar gespreid worden
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Struikelblokken

- Inleiding tot de algemene economie (6)
- Inleiding tot het wetenschappelijk werk (3)
- Statistiek I (6)
- Hoeveelheid cursusmateriaal ivm hogeschool/SO

⇒Kennis wiskunde!
⇒Kennis standaard toepassingen Microsoft Office!

“gulden regel”: per uur les dat je volgt, heb je een uur 
studietijd nodig om de leerstof te verwerken
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Goed nieuws!

Tal van initiatieven om slaagkansen te vergroten:

- Instaptoets
- Oefencolleges in kleine(re) groepen
- Zelfstudiepakketten op Blackboard
- Benaderbare proffen & assistenten
- Mentoraat
- Studietrajectbegeleiding
- … 
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Goed nieuws!

Slaagkans van schakelstudent: 73 %
Slaagkans van generatiestudent: 54-60 %

WAAROM ?
• Reeds hoger onderwijs gedaan
• Ouder en rijper ? 
• Meer gemotiveerd

Wees niet te beroerd om zelf op zoek te gaan naar 
ondersteuning!
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Ondersteuning: waar / wie? 

• Helpdesk FSW 

• Studietrajectbegeleider Ann Aertssen … via mail: 
Ann.Aertssen@uantwerpen.be

• Ombudspersonen: zie Blackboard

• Mentoraat

• FSA: Facultaire Studenten Administratie (1ste verdieping 
laagbouw, elke voormiddag)

• STIP: STudentenInformatiePunt
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https://studhelp.uantwerpen.be/fsw/?_ga=2.198185961.795245608.1600028946-342313843.1513067926
mailto:Ann.Aertssen@uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/hulp-bij-studentenvragen/stip/
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STIP – STudentenInformatiePunt



Onze structuren
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decaan (Petra Meier) + bestuursteam onderwijs 
(Karel Neels), onderzoek (David Gijbels) en 

dienstverlening (Michel Walrave)

Dagelijks Bestuur
Departementsraden CW (Karolien Poels), PW 

(Dirk De Bièvre), Sociologie (Gert Verschraegen) 
en OOW (Piet  Van den Bossche)

Onderwijscommissies & opleidingscommissies
Faculteitsraad



Studenten hebben inspraak

Verkozen door de VUAS in de loop van de maand mei & begin oktober Houd de informatie in 

de gaten.

Op het niveau van onze universiteit

 Vereniging van Universiteit Antwerpen Studenten (VUAS) + SRUA

 Praesidium
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• 2 studenten per 
departement

Onderwijscommissie

• 1 student per opleidingOpleidingscommissies

• 4 effectieve studenten
• 4 plaatsvervangers

Faculteitsraad
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN



Praktisch - communicatiekanalen

E-mail
Blackboard
Sisa
Helpdesk onderwijsadministratie 

Facebook https://www.facebook.com/fswuantwerpen/
Twitter https://twitter.com/UAfsw
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/uantwerp-
faculty-of-social-sciences/

Stuvers / PSW: check website, FB, … 
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https://www.facebook.com/fswuantwerpen/
https://twitter.com/UAfsw
https://www.linkedin.com/showcase/uantwerp-faculty-of-social-sciences/


Blackboard en Blackboard Collaborate
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Instaptoets SW

Faculteit Sociale Wetenschappen



Test Je voorkennis • Wiskunde
• Logisch redeneren
• Wetenschappelijk schrijven
• Leerstijl en motivatieGa aan de slag 

via Blackboard -> Cursussen -> Instaptoetsen FSW

Deelnemen kan t.e.m. 4 oktober
• Je ontvangt individuele feedback op je 

resultaten
• We tonen je de kortste weg naar gerichte 

remediëring
• Start efficiënt en breng werkpunten snel in 

kaart

Voor wie?
Alle studenten uit het eerste bachelorjaar of uit 
een schakelprogramma georganiseerd door FSW



Doel van de instaptoets

• De Standaard (d.d. 14/11/’18): ‘Laat studenten bezinnen, voor ze 
eraan beginnen’

• Overgang middelbaar – hoger onderwijs  
= niet voor elke student vanzelfsprekend

• Daarom: niet- bindende instaptoetsen
→ resultaat heeft geen directe gevolgen

• Manier om jezelf te testen:
Waar sta je? Waar is bij spijkeren nodig?



Onderwijs & corona



Naar UAntwerpen in coronatijden
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Onderwijs & corona

• Zoveel mogelijk on campus!
• Afstandsregels  verminderde lokaalcapaciteit
• Kleurcodes bepalen bezetting:
 Groen: geen beperkingen
 Geel: tot 50 % met mondmasker
 Oranje: ± 20 % 
 Rood: online onderwijs

• Wissels tijdens het academiejaar zijn mogelijk
• Info: Blackboard & webmail

Onthou: geen paniek, check dagelijks Blackboard
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Activiteit Code geel Code oranje

Onderwijs in auditoria
(Vast meubilair)

Keuze docent: 1,5m zonder 
masker 

of
50% met masker

1,5m met masker

Onderwijs in kleine
groepen
(lokalen met los
meubilair)

Keuze docent: 1,5m zonder 
masker

of 
50% met masker

Keuze docent: 1,5m zonder 
masker

of
50% met masker

Practica in labo’s of PC-
klassen

Keuze docent: 1,5m zonder 
masker

of
100% met masker

Keuze docent: 1,5m zonder 
masker

of
100% met masker

Stages Veiligheidsvoorschriften van 
de stageplaats van toepassing

Veiligheidsvoorschriften van 
de stageplaats van toepassing

Vanaf volgend academiejaar bepalen de kleurcodes de maximumcapaciteit van de lokalen:



Onderwijs & corona

Opleidingsonderdelen uit het 1e modeltraject bachelors:

• On campus les + livestream
• Rotatie van vaste groepjes
• Eerste college: online via Blackboard Collaborate
• Stoel reserveren via Blackboard > Cursussen!

 Nadeel: tijdsinvestering studenten
 Voordeel: transparantie

• Hou je aan het rotatiesysteem



Onderwijs & corona

Schakelstudenten: verschillen tussen 
opleidingsonderdelen!

• Vakken uit 1e modeltraject: on campus les + livestream en rotatie
• Overige vakken: sterk afhankelijk van specifieke situatie

 Rotatie + livestream
 Filmpjes en lesopnames
 Online lessen
 On campus
 …

• Info: Blackboard > Cursussen



Onderwijs & corona

“Vertoefplekken”
Waar kan je terecht wanneer je enkele bruguren hebt? 

M-gebouw: studielandschap
R-gebouw: studielandschap
E-gebouw: studielandschap
R-gebouw: oude vestiaire R1 + 
de doorgang naar de 
Paardenmarkt
K-gebouw: heel de hall
Komida (studentenrestaurant)



Feestje! 

Donderdag 24 september 2020: GEEN lessen

Op donderdag 24 september 2020 zet de Associatie 
Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) het 
academiejaar feestelijk in om 10.30 uur, deze editie online.

Voor studenten: StuDay(s): https://studay.be/
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https://studay.be/


Buitenlanddag
Meer informatie volgt!

www.uantwerpen.be/naarhetbuitenland

Kan je niet wachten om je buitenlandse studieplannen te 
bespreken? Contacteer dan piet.devroede@uantwerpen.be

Proef eens van het buitenland
tijdens je studie ! 

http://www.uantwerpen.be/naarhetbuitenland
mailto:piet.devroede@uantwerpen.be


FSW Connects

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/
faculteit-sociale-wetenschappen/actueel/fsw-connects/

Een lezing rond dekolonisering organiseren? Of liever eens je 
favoriete auteur uitnodigen om over een maatschappelijk 
onderwerp te komen praten? (Min of meer) Alles kan ;-)

Heb je een idee om “iets” te doen, contacteer ons:
- miet.kuppens@uantwerpen.be
- piet.devroede@uantwerpen.be

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/actueel/fsw-connects/
mailto:miet.kuppens@uantwerpen.be
mailto:piet.devroede@uantwerpen.be


Verdieping, verbreding, onderzoeks- of 
praktijkervaring en een onderscheidend diploma

FSW honours programma
Universiteit Antwerpen



Wil je méér dan de standaard 
colleges en examens? 
Het honours programma is speciaal voor 
ambitieuze studenten en biedt:

- Verdieping en verbreding op thema’s 
die jij interessant vindt 

- Internationale ervaringen

- Onderzoeks-en praktijkstages

- Een extra certificaat voor op jouw CV



Wanneer ben je er klaar voor?

1. Je hebt minimaal jouw eerste 
bachelorjaar succesvol afgerond 

2. Je hebt zin om je te verdiepen, te 
verbreden en extra onderzoeks- of 
praktijkervaring op te doen 

3. Je neemt initiatief bij het samenstellen 
en inplannen van jouw eigen programma 



Stel jouw eigen 
programma samen

Een voorbeeld van een CW-student

1. Verdieping: met het seminarie media-
ethiek

2. Praktijkervaring: door middel van een 
korte stage bij een online marketing 
agency

3. Verbreding: je volgt een Massive Online 
Course (MOOC) op coursera.com rondom 
online marketing 



Op de universiteit...

● Extra seminaries en 
summerschools

● De mogelijkheid om onderzoeks-
vaardigheden te ontwikkelen

● Interessante lezingen over 
maatschappelijk relevante thema’s 
(e.g. big data en ethiek,
klimaatverandering)

En daarbuiten...

● Internationale summerschools 

● Praktijkstages bij overheden, 
middenveldorganisaties, bedrijven 

● Een enorm aanbod aan online 
cursussen om je te verdiepen in 
thema’s die jij interessant vindt
(zie bijvoorbeeld coursera.com)



Jullie voorgangers zijn alvast enthousiast!

Ik kon mij verdiepen 
in thema’s die ik 
interessant vond én 
praktijkervaring 
opdoen in een stage. 
- Charlotte Nietvelt

Ik kreeg de kans om 
in Berlijn een 
summerschool te 
volgen. 
- Willem Buyens

Via een academische 
stage kon ik 
ontdekken of 
doctoreren iets voor 
mij is. 
- Philippe Bos



Klinkt goed! En nu? 

1. Raadpleeg de website voor meer info en 
antwoorden op veel vragen: 
scan de QR code of surf naar 
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-
sociale-wetenschappen/studeren/honours-programma/

2. Meld je aan!
Stuur jouw korte motivatiebrief naar:
anne.bergmans@uantwerpen.be
ann.crabbe@uantwerpen.be
(mail ook gerust met extra vragen!) 

mailto:anne.bergmans@uantwerpen.be
mailto:ann.crabbe@uantwerpen.be


Investeer in jouw interesses, kennis en 
ervaring en bepaal mee de toekomst



PSW Antwerpen
Faculteitsclub Sociale 
Wetenschappen



Wie zijn wij?

• Faculteitsclub Praesidium Sociale Wetenschappen
• Activiteiten organiseren volgens 4 pijlers: educatief, 

studentikoos, sportief en cultureel
• Doel = studenten helpen wegwijs te geraken op de 

universiteit en de nodige hulp en ontspanning te bieden 
tijdens je studie



Educatief
• Infosessies over examens, masters…
• Jobbeurs
• Tweedehandsboeken verkoop en cursusdienst
• Dropbox met samenvattingen en examenvragen 
• PSW Tutor op Facebook die alle vragen beantwoordt
• Zie psw.be voor alle links!



Studentikoos
• Normale activiteiten zoals TD’s, cantussen, pubs niet 

meer 
• Wel clubavonden, samen op café, samen uit eten, 

toffe activiteiten…



Sportief
• Antwerp Students League Competities waar 

iedereen aan kan meedoen
• (Veld)voetbal, volleybal, basket, 10-urenloop …
• Jaarlijkse skireis



Cultureel

• Cultuuractiviteiten
• Ledenweekend, debat, quiz, uitstapjes & meer!



Find us!

psw.be

PSW Antwerpen en Tutor PSW

pswantwerpen

pswantwerpen
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