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Wat is onderwijswetenschappen?
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Wat is onderwijswetenschappen?
› Een interdisciplinaire en praktijkgerichte wetenschap die leren, opleiden en 

ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en 
verklaren. 

› Het maakt hierbij gebruik van inzichten uit niet alleen het eigen veld 
(onderwijskunde), maar ook de pedagogiek, sociologie, psychologie, recht, 
economie en bewegingswetenschappen.

› De scheiding tussen onderwijswetenschappen en pedagogiek wordt vaak 
overtrokken; een leerling in het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of 
een leerling met een uitdaging vallen allen óók onder de 
onderwijswetenschappen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
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Onderwijswetenschappen in Groningen
› Op de geboorteplek van de 

onderwijskunde 

▪ Leon van Gelder 

▪ eerste hoogleraar onderwijskunde

▪ een van de grondleggers van 
de onderwijskunde.

› Daardoor de meest brede invalshoeken 
op onderwijs(onderzoek), waar andere 
universiteiten een eigen kleur moeten 
kiezen 

▪ UU is erg psychologisch, 

▪ UvA erg beleidsgericht, 

▪ OU gericht op LLL 

▪ Radboud erg technologisch
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Wat is de Master Onderwijswetenschappen (RuG)?

› Onze master bereid je voor op een carrière als onderzoeker en academisch 
professional, in staat om uiteenlopende problemen in elk niveau van het 
formele onderwijs op te lossen. 

› Je ontwikkelt brede kennis op het gebied van onderwijs, methodologische 
vaardigheden voor onderzoek naar onderwijs en reflectieve vaardigheden.

› Dat alles op het hoogste onderwijsniveau dat er in Nederland bestaat.
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Track Onderwijsinnovatie
› Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de 

onderwijspraktijk. 

› Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op 
doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus 
noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:

▪ macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)

▪ mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en 
kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties.)

▪ microniveau (onderwijs- en klassikale processen , bijv. lesgeven en omgaan met 
diversiteit in de klas)

› Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke 
omstandigheden hervormingen en interventies succesvol (kunnen) zijn.
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Toelating
› Direct

▪ Universitaire Bachelor pedagogische of 
onderwijswetenschappen (incl aolb)

▪ Universitaire Bachelor sociologie met project onderwijs 
en onderwijssociologie

▪ Universitaire Bachelor psychologie gericht op 
ontwikkelingspsychologie

› Schakelprogramma (SPO)
▪ HBO leraar basisonderwijs, eerstegraads docent (e.g., 

ALO), pedagogiek, toegepaste psychologie

› Verzwaard schakelprogramma (SPO)
▪ Niet-verwante HBO of Universitaire opleiding

▪ https://spo-
groningen.nl/opleidingen/schakelprogrammas-
premasters/

https://spo-groningen.nl/opleidingen/schakelprogrammas-premasters/
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Studenten
› Ongeveer 50 studenten per 

jaar.

▪ ~ 40% academische pabo

▪ ~ 30% zij-instroom SPO

▪ ~ 20% bachelor 
pedagogische 
wetenschappen

▪ ~ 10% Sociologie, 
Psychologie, 
Taalwetenschappen.
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De planning (1 jaar)

Periode 1a Periode 1b Periode 2a Periode 2b

Methods & Techniques for
Evaluation Research

Professionalisering en 
onderwijsbehoeften

Onderwijsorganisatie en 
management

Onderwijsbeleid 

Onderwijsinnovatie – en 
verbetering

Stage (start) Keuzevak (bijv. Student 
Diversity in the (Inclusive) 
Classroom)

Thesis Thesis Thesis Thesis
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Planning (1,5 – 2 jaar)
› ~ 2/3 wil de studie in 1 jaar halen, 

ongeveer 1/3 heeft een plan voor 1,5-
2 jaar.

› Formeel is er (nog) geen deeltijd 
variant van de opleiding (dat zou de 
bekostiging ook anders maken), 

▪ Er is in overleg met de 
studieadviseurs wel een planning 
van 1,5 of 2 jaar te maken om de 
studielast te verspreiden
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De stage
› Van een theoretische opleiding naar een opleiding met de voeten in de 

praktijk.

› 10 ECTS (vergelijkbaar met andere opleidingen).

› Draait mee in de organisatie als onderwijswetenschapper/onderwijskundige.

▪ Van uitdaging tot hulp komen (analyse, plan, uitvoering, evaluatie).

› Gedurende eerste maand een stage-voorlichting:

▪ Zelf stage zoeken of stageplek solliciteren?

▪ Hoeveel dagen in de week en hoeveel weken?

▪ Welke professionele leerdoelen?
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De thesis
› Bedenken, uitvoeren en rapporteren van een academische studie.

› Door breedte van opleiding ook heel breed in onderwerpen en 
onderzoeksmethoden, zoals
▪ Schooladviezen, leesmethoden, self-assessment, betrokkenheid, VR-

klassen
▪ Interviews, inhoudsanalyses, experimenten, systematische reviews, 

observaties, secundaire data analyse

› Onder supervisie van onze docenten, maar met veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid.

› Werken in groepjes studenten; ieder eigen thesis, maar met gedeeld 
thema zorgt voor voldoende mogelijkheden voor uitwisseling en 
feedback op ideeën, literatuur, etc.

› Soms mogelijkheid voor eigen onderwerp, maar onderhavig aan 
voorwaarden.
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Praktische zaken
› Zoveel mogelijk op maandag en 

woensdag (houdt deze dagen 
dus ook geheel vrij!)

▪ (werk)colleges

▪ practica

▪ thesisbijeenkomsten

› Stagedagen en tentamendagen 
zijn van externen afhankelijk.

› Zoveel mogelijk fysiek 
onderwijs.

▪ Het is aan docenten of colleges 
o.i.d. ook opgenomen wordt.
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Extra curriculair
› Meer betrokkenheid studenten in opleiding door de jaarvertegenwoordiging.

› Thematische bijeenkomsten (en reizen) via de studievereniging Odiom.

› Discussiesessie omtrent onderwerpen in media of onderzoek.

› Presentaties onderzoekers over nieuw onderzoek.

› Mogelijkheden om als student-assistent in onderzoek mee te draaien.
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Na de studie
› Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling

› (Adjunct-)directeur/management

› Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, 
kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider 
bij grote onderwijsinstellingen 

› Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid 

› Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach

› Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische 
Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen

› Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, 
onderwijsinstellingen, universiteit 

› De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist
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Foto’s @RuG


