EDUCATIEVE MASTER IN
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
90 ECTS
AFSTUDEERRICHTINGEN
• Communicatiewetenschappen
• Politieke Wetenschappen en
sociologie
• Criminologische Wetenschappen
• Rechten
Als afgestudeerde educatieve master in de
maatschappijwetenschappen 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:
• Maatschappijwetenschappen
• Gedragswetenschappen
• Geschiedenis
• Economie
• Wiskunde
• Rechten
• Project Algemene Vakken (PAV)

Kiezen voor een educatieve master
maatschappijwetenschappen?
Dan bouw je mee aan de toekomst!
Wil jij graag met jongeren aan de slag
binnen jouw favoriete vakgebied? Dan kan
je een geïntegreerd traject volgen aan de
VUB waarbij je vakinhoudelijke kennis uit
maatschappijwetenschappen onmiddellijk vertaalt
naar de onderwijspraktijk.
Door jouw expertise in de maatschappijwetenschappen te combineren met het leraarschap
creëer je verschillende beroepsmogelijkheden:
1. Je wordt leraar in het secundair onderwijs.
Dankzij een sterke inhoudelijke basiskennis
heb je toegang tot minstens twee
vakdidactieken. Of je nu vakdidactiek
maatschappijwetenschappen,
gedragswetenschappen, PAV, rechten,
wiskunde, economie of geschiedenis volgt, je
wordt als leraar uitgerust om maatschappelijk
relevante discussies aan te gaan binnen jouw
vakgebieden.
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2. Spreekt het hoger onderwijs je meer aan? Daar
sta je in voor de opleiding van professionals in
de maatschappijwetenschappen, zoals lector
in de rechtspraktijk of lerarenopleider in jouw
specifiek vakgebied.
3. Als professional in de maatschappijwetenschappen 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 over mediawijsheid, of vind je een
uitdaging bij het kinderrechtensecretariaat of
in de gevangenis. Of waarom ga je niet voor
een functie als beleidsmedewerker? Misschien
werd je geprikkeld om als wetenschapper
verder aan de slag te gaan? Dan kan je
bijvoorbeeld bestuderen hoe op Europees en
internationaal niveau onze rechten worden
beschermd.

Flexibiliteit troef in de educatieve master
Binnen deze educatieve master kies je zelf uit een
groot aantal keuzevakken waarin verschillende
maatschappelijk relevante onderwerpen
aan bod komen. We rusten je uit voor vier
afstudeerrichtingen die aansluiten bij jouw
vakgebied:
• Binnen de afstudeerrichting
communicatiewetenschappen verwerf je
diepgaand theoretisch inzicht in media en
media-educatie en ontwikkel je vaardigheden
om mediawijsheid in verschillende settings te
versterken.
• Binnen de afstudeerrichting criminologische
wetenschappen verwerf je inzicht in de
criminologische paradigma’s en theorieën,
in het fenomeen criminaliteit en de
maatschappelijke reactie daarop. Je
geraakt vertrouwd met de systematische,
methodologische en ethisch verantwoorde
aanpak van het criminologisch onderzoek, de
praktijk en het beleid.
• Binnen de afstudeerrichting politieke
wetenschappen en sociolologie leer je in het
licht van sociologische theorieën zelfstandig
sociale fenomenen en maatschappelijke

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken

•

Krachtige leeromgeving
Maatschappijwetenschappen

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Positief en inclusief leefklimaat
Maatschappijwetenschappen

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap

3

Masterproef deel 1

9

Afstudeerrichting Rechten
Rechtsfilosofie

6

Rechtsbescherming tegenover de overheid

6

Internationale bescherming van de rechten
van de mens

6

Rechtssociologie

6

ontwikkelingen waar te nemen, te analyseren
en te duiden, uit deze analyses eventuele
beleids- of praktijkrelevante conclusies
te trekken en over dit alles helder en
overzichtelijk te rapporteren aan derden.
Binnen de afstudeerrichting rechten word je
voorbereid om belangrijke, actuele thema’s
voor leerlingen en scholen juridisch te
benaderen (vb. studie van de mensenrechten
en de bescherming ervan, veiligheid en
terrorisme etc.).

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 op het gebied
van methodes om het onderwijs te verbeteren en
in te spelen op maatschappelijke veranderingen
en verschillen tussen doelgroepen.

Afstudeerrichting Criminologie
Crime and the City I

3

Profiel (te kiezen uit: Jeugd, Penologie,
Politie en Veiligheid)

9

MASTERJAAR 2

Wetenschappelijke integriteit en ethiek in
de criminologische onderzoekspraktijk
(Meesterproef)

9

Verplichte vakken

Keuzevakken*

9

Afstudeerrichting Politieke wetenschappen en
sociologie

ECTS

Professioneel leraarschap

9

Masterproef deel 2

9

Afstudeerrichting Rechten
Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

6

Rechtsgeschiedenis

3

Genderstudies en diversiteit

3

Hedendaagse sociologische theorieën

6

Masterseminarie (deel 1)

3

Gevorderde data-analyse voor de sociale
wetenschappen

6

Masterseminarie (deel 2)

3

Keuzevakken*

European social and population studies

6

Verplichte vakken
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Afstudeerrichting Politieke wetenschappen en
sociologie

Afstudeerrichting Communicatiewetenschappen
Mediawijsheid

6

Keuzevakken*

18

Afstudeerrichting Criminologie
12

Cultuuronderzoek

6

Keuzevakken*

6

Afstudeerrichting Communicatiewetenschappen
Keuzevakken*

12

* 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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