MSc Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek
KENMERKEN
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Voertaal: Nederlands
› Opleidingscroho: 66607
› Collegegeld EU/non-EU:
€2,083/€14,650

DIFFERENTIATIES
› Jeugdzorg
› Leer- en onderwijsproblemen
› Opvoeden van Personen met
Beperkingen

ALGEMENE INFORMATIE

Orthopedagogiek houdt zich bezig met ernstige problemen in een opvoedings- of
onderwijssituatie. De afstemming tussen de mogelijkheden van het kind en het aanbod
van de omgeving staat hierbij centraal.
De problemen kunnen zich voordoen in het gezin, op school of in de directe omgeving,
maar ook in situaties waarin hulpverleners of behandelaars de rol van de opvoeders
(deels) hebben overgenomen. Zoals bij elke wetenschappelijke opleiding staat het gebruik
en de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis in de praktijk centraal. Het gaat hierbij
niet alleen om het verklaren van de opvoedingsproblemen, maar uiteindelijk ook om het
ontwerpen van interventiestrategiëen om problemen te verminderen of te voorkomen.
Tijdens de masteropleiding Orthopedagogiek krijg je een brede basiskennis mee met de
mogelijkheid om je te verdiepen in één van de specialisaties. Je kunt kiezen uit Jeugdzorg,
Leer- en Onderwijsproblemen en Opvoeden van Personen met Beperkingen. Door de
brede algemene basis is de opgedane kennis in een bepaalde differentiatie ook vaak
bruikbaar in een ander gebied.

Meer informatie
www.rug.nl/masters/orthopedagogiek
Vragen?
Mastercoördinator:
s.van.der.steen@rug.nl (tot feb. 2019)
anke.de.boer@rug.nl (vanaf feb. 2019)
Toelating master:
toelatingscommissie.pedok@rug.nl
Schakelprogramma:
www.spo-groningen.nl

Carrièremogelijkheden
› Opvoedkundig specialist in jeugdzorginstellingen of justitiële inrichtingen
› Behandelcoördinator in instellingen voor jeugdzorg
› Orthopedagoog in het speciaal onderwijs, bij schoolbegeleidingsdiensten of
pedagogische centra
› Orthopedagoog betrokken bij de zorg voor mensen met meervoudige beperkingen
(revalidatiecentra of thuishulporganisaties)
› Beleidsmedewerker/adviseur in de jeugdhulpverlening
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STERKE PUNTEN

Aanmelding

Toelatingseisen

› Brede master, dus breed inzetbaar
in het werkveld
› Mogelijkheid tot specialisatie tijdens
de masterstage en het schrijven van
de masterthese
› Mogelijkheden om praktijkervaring
op te doen in het ambulatorium
› Uitgebreide praktijkstage die een
brug slaat tussen theorie en praktijk
› Iedere masterstudent is verzekerd
van een stageplaats

› Wanneer je bent toegelaten tot de
opleiding meld je je online aan via
www.rug.studielink.nl
› Kijk op www.rug.nl/masters/
orthopedagogiek/admission-andapplication voor meer informatie.
› Start februari, aanmelden
voor 1 december
› Start september, aanmelden
voor 1 juni

› Bachelordiploma Pedagogische
Wetenschappen
› Verwant hbo-diploma plus
schakelprogramma
› Toelatingsverzoek bij niet-verwant
hbo-diploma of andere
bacheloropleiding
› Zie ook: www.rug.nl/masters/
orthopedagogiek/admission-andapplication

