
open academic community – since 1614

Pedagogische
Weten-
schappen

2023–2024 Bacheloropleiding



Uitgelicht
• Studiekeuzegids 2021: vier sterren, op één na 

beste bachelor Pedagogische Wetenschappen  
in Nederland.

• Kleinschalig onderwijs gericht op ontwikkeling 
van een academische houding in de Academic 
Learning Communities (ALC).

• Stage in het derde bachelorjaar.

 

Is opvoeding wel zinvol? Hoe ga je om met 
leerproblemen? Waarom leven er zoveel mensen 
met psychiatrische problemen op straat? Waarom 
gaat leren en ontwikkelen niet altijd vanzelf? 
Voor pedagogen wezenlijke vragen waarop zij 
een antwoord proberen te vinden. Iedereen krijgt 
met pedagogiek te maken. Jij ook. Pedagogiek is 
onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij 
en met de ontwikkeling van mensen.

Iets voor jou? 
Je vindt het leuk om met mensen te werken. Je hebt een brede 
maatschappelijke belangstelling en affiniteit met opvoeding, 
onderwijs en hulpverlening. Je bent nieuwsgierig naar de manier 
waarop mensen zich ontwikkelen en naar de problemen die ze 
hierbij tegenkomen. Je moet natuurlijk goed met mensen kunnen 
omgaan en je, bij eventuele problemen, kunnen inleven in hun 
situatie.  

Mogelijke beroepen 
(Ortho)pedagoog binnen een pedagogische instelling of in het 
onderwijs, onderzoeker, docent in het hoger onderwijs, adviseur, 
beleidsmedewerker in een pedagogische instelling of binnen 
het onderwijs, ontwikkelaar van educatief materiaal, trainer of 
voorlichter.    

�   Aanmeldingsdeadline
1 mei     

 
   Duur 

3 jaar
 

   Locatie
Centrum Groningen

 
  Toelatingseisen

Je kunt met alle vwo-profielen 
Pedagogische Wetenschappen 
studeren.

Heb je geen vwo-diploma en wil 
je weten wat de toelatingsmogelijk-
heden voor deze studie zijn? 
Kijk dan op de website. 

JAAR 1
• Inleiding pedagogiek 
• Inleiding orthopedagogiek
• Inleiding 

onderwijswetenschappen
• Ontwikkelingspsychologie
• Methoden en technieken 

van onderzoek
• Inleiding in de 

onderwijssociologie

JAAR 2
• Psychopathologie
• Interculturele pedagogiek
• Jeugd en sociale 

ontwikkeling
• Neuropsychologie
• Gesprekspracticum
• Kwalitatieve methoden in 

de sociale wetenschappen

JAAR 3
• Recht in pedagogiek en 

onderwijs
• Wetenschapsfilosofie
• Minor
• Diverse workshops zoals: 

observeren
• Bachelorwerkstuk
• Stage

Pedagogische 
Wetenschappen

Voorbeelden van vakken 



Meer informatie 
Meer informatie vind je op 
rug.nl/bachelors/pedagogical-sciences

Juli 2022. Aan deze leaflet kunnen geen rechten
worden ontleend.

Een prettige
en toegankelijke 
sfeer   

Susanne Dijkstra 

Ik zocht naar een combinatie van academisch leren en maat-
schappelijke betrokkenheid. Dat vond ik bij Pedagogische 
Wetenschappen. De sfeer is er prettig en toegankelijk. Ik vind het 
leuk dat docenten enthousiast college geven, met veel praktijk-
voorbeelden, want daardoor krijg je een beter beeld van het 
werkveld. Daarbij staan docenten open voor vragen en stimuleren 
ze een kritische houding. De opleiding heeft een fijne, logische 
opbouw, waarin je steeds meer keuzevrijheid krijgt. Ook loop 
je stage. Je sluit je bachelor af met je eigen onderzoek en 
bachelorwerkstuk.

Mail een student 
Wil je meer weten over Pedagogische 
Wetenschappen of studeren in Groningen? 
En wil je je vragen stellen aan iemand die nu 
deze studie volgt? Dat kan! Ga naar rug.nl/
maileenstudent, zoek de studie waarin je bent 
geïnteresseerd en krijg antwoord van een 
RUG-student. 
rug.nl/maileenstudent
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