MSc Onderwijswetenschappen
KERNGEGEVENS
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Voertaal: Nederlands
› Opleidingscode: 60099
› Collegegeld EU/non-EU:
ca. €2,083/€14,650

TRACKS
› Onderwijsinnovatie
(Nederlandstalig)
› Learning in Interaction (Engelstalig)

ALGEMENE INFORMATIE

Een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Tel je daar alle ouders,
docenten en onderwijs(beleids)makers bij op, dan heeft half Nederland dagelijks met
onderwijs te maken. Een ruime arbeidsmarkt voor wetenschappelijk geschoolde
onderwijsprofessionals.
Binnen de master Onderwijswetenschappen kies je voor Onderwijsinnovatie of Learning in
Interaction.
Binnen Onderwijsinnovatie word je voorbereid op beleids- en adviesfuncties (tweedelijns
functies), waarin je advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams,
besturen en beleidsmakers bij leerproblemen, organisatorische problemen of bij het
invoeren van onderwijsvernieuwingen. Je volgt dan ook vakken als onderwijsbeleid,
organisatie & management, en professionalisering van de docent.
Binnen Learning in Interaction word je voorbereid op functies in het ontwerpen van en
advies geven over leersituaties en leermateriaal, om leren effectiever, efficiënter en leuker
te maken. Je volgt hierbij vakken studentdiversiteit in de klas en leren in menselijke
interactie. Naast de cursussen doe je een afstudeerproject dat bestaat uit een
academische stage en een masterthesis.
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Carrièremogelijkheden
› Beleidsadviseur en/of onderwijsontwikkelaar bij grote onderwijsinstellingen
› Trainer/organisatieadviseur bij bedrijven
› Beleidsmedewerker bij overheid
› Medewerker bij onderwijsondersteunende
diensten
› Schoolleider of (adjunct-)directeur

Meer informatie
www.rug.nl/masters/
onderwijswetenschappen
Toelating:
toelatingscommissie.pedok@rug.nl
Studieadvies: studieadvies.pedok@rug.nl
Mastercoördinator: masteredusci@rug.nl
Schakelprogramma:
www.spo-groningen.nl

STERKE PUNTEN

Aanmelding

Toelatingseisen

› Keuze uit twee tracks met elk een
sterk profiel
› Intensieve begeleiding op de thesis
› Contacten met de praktijk voor
goede stage

Wanneer je bent toegelaten tot de
opleiding meld je je online aan via
www.rug.studielink.nl

› Bachelordiploma pedagogische
wetenschappen (onderwijskunde/
onderwijswetenschappen)
› Verwant hbo-diploma met afgerond
schakelprogramma onderwijskunde/
onderwijswetenschappen
› Achtergrond in onderwijssociologie? Je komt in aanmerking
voor toelating bij Onderwijsinnovatie
› Achtergrond in ontwikkelingspsychologie? Je komt in aanmerking
voor tot toelating bij Learning in
Interaction

Meer informatie:
www.rug.nl/masters/onderwijskunde/admission-and-application

