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1 Algemene bepalingen 
 
1.1 Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 

- opdoen van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de Pedagogische 
Wetenschappen, 

- academische vorming, en 
- voorbereiding voor een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de 

Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de Masteropleiding 
Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 
1.2 Voertaal 
De voertaal van het onderwijs en van de examens is het Nederlands. Conform de Gedragscode 
Voertaal Rijksuniversiteit Groningen kan het faculteitsbestuur besluiten studieonderdelen in het 
Engels aan te bieden. Voor deze vakken geldt dat voor individuele toetsing in de vorm van 
papers en tentamens met essayvragen het gebruik van het Nederlands in het door studenten 
gemaakte werk is toegestaan, mits de docent het Nederlands voldoende machtig is. 
Studieonderdelen van de minor Challenging Youth, zoals vermeld onder artikel 3.7, worden in 
het Engels aangeboden en in het Engels getentamineerd. 
 

2 Studieonderdelen van de propedeutische fase 
 
2.1 Samenstelling propedeutische fase Pedagogische Wetenschappen 
De propedeutische fase van de opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studielast, waarbij één EC gelijk staat aan 28 uren studie: 
  

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs PABAP043 5 EC 
Theoretische pedagogiek PABAP021A 5 EC 
Inleiding pedagogiek PABAP032 5 EC 
Inleiding orthopedagogiek PABAP033 5 EC 
Onderzoeksvaardigheden 1  5 EC  
 deel a. Referaatpracticum PABAP042  
 deel b. Interview practicum PABAP042  
 deel c. Academic Learning Communities PABAP044  
 deel d. Mentoraat PABAP-MN  
Inleiding onderzoek PABAP035 5 EC 
Statistische modellen 1 PABAP036 5 EC 
Methoden en technieken van onderzoek  PABAP037 5 EC 
Ontwikkelingspsychologie PABAP038 5 EC 
Inleiding in de onderwijssociologie PABAP046 5 EC 
Inleiding in de filosofie  PABAP040 5 EC 
Inleiding onderwijswetenschappen PABAP045 5 EC 
Totaal:  60 EC 
   

2.2 Propedeutische practica 
1. Docenten kunnen in de studieonderdelen zoals genoemd in artikel 2.1., naast onderwijs 

in de vorm van hoor- en werkcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij aanvang van de 
cursus zal de docent dit kenbaar maken via de Student Portal.  

 
2. De opdrachten binnen de Academic Learning Communities zijn inhoudelijk gekoppeld 

aan alle studieonderdelen zoals genoemd in art. 2.1. Het voldaan hebben aan de 
onderdeeloverstijgende opdrachten in de ALC’s (PABAP044, 4 opdrachten) en aan de 
opdrachten in het onderdeel Mentoraat (PABAP-MN, 5 opdrachten) is vereist voor het 
behalen van het onderdeel PABAP042.  
 

3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 
deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
PABAP042, PABAP044, PABAP-MN. 
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2.3 Contacttijden propedeutische fase Pedagogische Wetenschappen (in 
klokuren)        

PABAP043 32 uren 
PABAP021A 32 uren 
PABAP032 32 uren  
PABAP045 32 uren  
PABAP033 32 uren 
PABAP042 14 uren 
PABAP042.  8  uren 
PABAP044 40 uren 
PABAP-MN 16 uren 
PABAP035 46 uren 
PABAP036 46 uren 
PABAP037 36 uren 
PABAP038 32 uren 
PABAP046 32 uren  
PABAP040 32 uren 
Overig 
(gastcolleges 
e.d.) 

20 uren 

  
Totaal uren: 482 uren 

 
2.4 Instroommoment en aanmeldmomenten 
Voor studenten van de AOLB die willen overstappen naar de reguliere bachelor Pedagogische 
Wetenschappen buiten het formele instroommoment van 1 september 2021, maar op één van de 
aanmeldmomenten zoals in de GMW OER is vastgelegd, is geen toestemming van de 
toelatingscommissie vereist. In dat geval geldt dat zij de overstap via de studieadviseur van 
Pedagogische Wetenschappen moeten aanvragen. Contactgegevens studieadviseur 
Pedagogische Wetenschappen (en AOLB): 
studieadvies.pedok@rug.nl 
 

3 Studieonderdelen post-propedeutische fase 
 
3.1 Structuur van het majorprogramma Pedagogische Wetenschappen 

1. De postpropedeutische fase omvat de volgende onderdelen: 
a. een Major met een studiebelasting van 90 EC; 
b. een Minorruimte met een studiebelasting van in totaal 30 EC 

 
2. De Major omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 

a. een algemeen verplicht deel van 55 EC; 
b. een gedifferentieerd deel van 25 EC; 
c. een bachelorthese van 10 EC. 

 
3. De Minorruimte omvat een keuze uit: 

a. een universitaire minor; 
b. een verdiepingsminor aangeboden door de opleiding;  
c. een vrije minor. 

 
3.2 Algemeen verplicht deel Pedagogische Wetenschappen 

1. Het algemeen verplichte deel van de postpropedeutische fase bestaat uit de volgende 
onderdelen met een studiebelasting zoals aangegeven: 

a. Bachelor-2  
   

Interculturele pedagogiek PABA2053 5 EC 
Neuropsychologie  PABA3021 5 EC 
Onderzoekspracticum (designs)  5 EC 
           deel a. Onderzoekspracticum         
           (designs) 

PABA2057  

           deel b. Academic Learning  PABA2010  

mailto:studieadvies.pedok@rug.nl
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           Communities 
Statistische modellen 2   PABA2058 5 EC 
Testtheorie PABA2056 5 EC 
Gesprekspracticum PABA2054 5 EC 
Kwalitatieve methoden in de sociale 
wetenschappen 

PABA2059 5 EC 

 
b. Bachelor-3  

Wetenschapsfilosofie 
Recht in pedagogiek en onderwijs 
Bachelorstage 

PABA3023 
PABA3022 
PABA5375 

5 EC 
5 EC 
5 EC 

   
 

2. Docenten kunnen in de studieonderdelen zoals genoemd in artikel 3.2.1., naast 
onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij 
aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar maken via de Student Portal. 
De ALC-opdrachten in PABA2010 zijn inhoudelijk gekoppeld aan de volgende 
studieonderdelen zoals genoemd in 3.2, lid 1a: PABA3021,  PABA2053, PABA2056 en 
PABA2057. Het voldaan hebben aan de onderdeeloverstijgende opdrachten in deze 
ALC’s (2x) is vereist voor het behalen van het onderdeel PABA2057. 

 
3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
PABA2054 en PABA5375.  

 
3.3 Gedifferentieerd deel Pedagogische Wetenschappen 

1. In het gedifferentieerde deel van de postpropedeutische fase kunnen studenten kiezen 
voor de oriëntatie Pedagogiek/Onderwijswetenschappen of voor de oriëntatie 
Orthopedagogiek.  Per oriëntatie zijn de volgende onderdelen verplicht gesteld: 

 
A. Oriëntatie Pedagogiek/Onderwijswetenschappen: 

a. Bachelor-2: 
Effectiviteit van onderwijs 
Het jonge kind: visies en beleid 

PABA2212 
PABA2104 

5 EC 
5 EC 

Jeugd en sociale ontwikkeling PABA2210 5 EC 
Organisaties en lerende professionals  PABA2209 5 EC 
Gezinspedagogiek PABA2208 5 EC 

 
b. Bachelor-3:  

M&T keuzeworkshop (keuze uit twee van 
onderstaande) 

 5 EC 

Statistische modelbouw PABA3011 2,5 EC 
Historisch pedagogisch onderzoek PABA3012 2,5 EC 
Interventie-onderzoek PABA3013 2,5 EC 
Interview-/inhoudsanalyse PABA3014 2,5 EC 
Observeren  PABA3015 2,5 EC 
IRT modellen PABA3016 2,5 EC 
Systematische literatuurreview PABA3017 2,5 EC 

 
B. Oriëntatie Orthopedagogiek: 

a. Bachelor-2: 
Stromingen in theorie en praktijk van de 
orthopedagogiek   

PABA5245 5EC 

Personen met beperkingen: Diagnostiek PABA5235 5 EC 
Leer- en onderwijsproblemen PABA5253 5 EC 
Psychopathologie kind en jeugdige PABA5273 5 EC 
Diagnostiek en behandeling 
 

PABA5213 5 EC 

b. Bachelor-3: 
M&T keuzeworkshop (keuze uit twee van 
onderstaande) 

 5 EC 

Statistische modelbouw PABA3011 2,5 EC 
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Historisch pedagogisch onderzoek PABA3012 2,5 EC 
Interventie-onderzoek PABA3013 2,5 EC 
Interview-/inhoudsanalyse PABA3014 2,5 EC 
Observeren  PABA3015 2,5 EC 
IRT modellen PABA3016 2,5 EC 
Systematische literatuurreview PABA3017 2,5 EC 

 
2. Docenten kunnen in de studieonderdelen zoals genoemd in artikel 3.3.1., naast 

onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij 
aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar maken via de Student Portal. 
Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 
deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: de M&T 
keuzeworkshops (PABA3011, PABA3012, PABA3013, PABA3014, PABA3015, 
PABA3016, PABA3017). 

 
3.4 De bachelorthese 

1. De bachelorthese omvat een practicum bestaande uit een onderzoeksopdracht en 
verslaglegging daarvan, met een omvang van 10 EC (280 uren). 

 
2. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
bachelorthese. 

 
3.5 De minorruimte van de postpropedeutische fase Pedagogische 

Wetenschappen  
1. De in artikel 3.1.3 genoemde Universitaire minor kan worden gekozen uit het aanbod 

van Universitaire minoren door de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hierbij komen de Universitaire minoren die door de opleiding zelf worden aangeboden 
niet in aanmerking als keuze. Studenten Pedagogische Wetenschappen van de RUG zijn 
dus uitgesloten van deelname aan het volledige minorpakket  Challenging Youth. Wel 
mogen onderstaande vakken uit de minor Challenging Youth gevolgd worden als 
invulling van de vrije minor: 

- PAMIN15  Diversity and inclusion in Education 
- PAMIN18 Children’s Literature 
- PAMIN19  A Socio-Contextual Perspective on Gender and Sexuality 
 
2. De in artikel 3.1.3 genoemde vrije (of persoonlijke) minor kan worden samengesteld uit 

een pakket van (universitaire, academische) studie-onderdelen van 30 EC (of 2 x 15 EC). 
 

3. De in artikel 3.1.3 genoemde verdiepingsminor is:  
 

A. De verdiepingsminor van de oriëntatie Orthopedagogiek. Deze omvat de volgende 
onderdelen met de daarbij behorende studielast*:  

   
Diagnostiek en Interventie: Leer- en 
Onderwijsproblemen 

PABA5382 5 EC 

Interventies bij Gedrags- en Opvoedingsproblemen PABA5383 5 EC 
Klinische Orthopedagogische Vaardigheden PABA5384 5 EC 
Interventies bij Personen met Beperkingen PABA5385 5 EC 
Kwaliteit en Effectiviteit van Orthopedagogische 
Interventies 

PABA5386 5 EC 

Samenwerken in de Orthopedagogiek PABA5387 5 EC 
 
 * Studenten die de Mastertrack Orthopedagogiek willen volgen, wordt aangeraden om deze 
verdiepingsminor te volgen. Deze kennis wordt bekend verondersteld, maar is geen formele 
toelatingseis. 
 

4. Docenten kunnen in de studieonderdelen zoals genoemd in artikel 3.5.3., naast 
onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges en practica organiseren. Uiterlijk bij 
aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar maken via de Student Portal. 
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3.6 Het Honourstraject 
1. De opleiding biedt een honoursprogramma voor getalenteerde studenten. Het 

honoursprogramma heeft een omvang van 45 EC, waarvan 25 EC verzorgd wordt door 
de opleiding en 20 EC door het externe Universitaire Honours College. Succesvolle 
deelname aan alleen het opleidingsdeel wordt gewaardeerd met de aantekening 
‘Programme of Excellence’ op het diplomasupplement bij het bachelordiploma. 

 
2. Honoursstudenten volgen in principe alle onderdelen van het honoursprogramma zoals 

genoemd in Artikel 3.6. Elk van de met succes afgeronde afzonderlijke onderdelen 
wordt op het diplomasupplement genoemd. Indien alle onderdelen met succes zijn 
afgerond wordt een certificaat uitgereikt. 

 
Het opleidingsdeel bestaat uit de volgende onderdelen met de bijbehorende studielast: 
 
Jaar 2 en 3: 
 
HCGMT0205 Pedagogische wetenschappen in de praktijk 5 EC 
 
Jaar 2 keuze uit: 
 
HCGM21410 Research internship    10 EC 
HCGM21510 Practice internship    10 EC 
 
Jaar 3 keuze uit: 
 
HCGM31110 Research internship    10 EC 
HCGM31210 Practice internship    10 EC 
 
De 45 EC van het Honours traject zijn additioneel ten opzichte van het reguliere post-
propedeutisch programma van 120 EC. 

 
3. Docenten kunnen in de studieonderdelen zoals genoemd in artikel 3.6.1., naast 

onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij 
aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar maken via de Student Portal. 

 
4.  Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
HCGMT0205, HCGM21410, HCGM21510, HCGM31110, HCGM31210. 

 
5. Toelaatbaar tot het honoursprogramma zijn goed presterende (richtlijn top 10% van 

hun jaargroep) en gemotiveerde studenten. Informatie over de sollicitatieprocedure is te 
vinden op de website van Honours College: https://www.rug.nl/education/honours-
college/bachelor-programme/selection 

 
3.7 Minor Challenging youth 

1. Met ingang van studiejaar 2014-2015 biedt de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen een universitaire minor Challenging youth van 30 EC (2 x 15 EC) aan. 
De minor is Engelstalig en omvat de volgende verplichte studieonderdelen: 

 
Issues in child-rearing and challenging behavior PAMIN12 5 EC  
Gender and Sexual Development in Adolescence PAMIN17 5 EC 
Diversity and inclusion in Education PAMIN15 5 EC 
Children’s Literature PAMIN18 5 EC 
A Socio-Contextual Perspective on Gender and Sexuality PAMIN19 5 EC 
Educational ambitions and child images in history PAMIN10 5 EC 

 
2. Toelaatbaar tot de minor Challenging Youth zijn: 

a. Studenten die zijn ingeschreven voor een bacheloropleiding van de 
Rijksuniversiteit Groningen, mits zij de propedeuse van de betreffende 
opleiding hebben behaald. Uitgezonderd zijn studenten van de 

https://www.rug.nl/education/honours-college/bachelor-programme/selection
https://www.rug.nl/education/honours-college/bachelor-programme/selection
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bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, met uitzondering van de in 
artikel 3.5.1. genoemde vakken ter invulling van de vrije minor. 

 
b. Studenten die staan ingeschreven voor een bacheloropleiding aan een andere 

universiteit in Nederland, mits zij de propedeuse van de betreffende opleiding 
hebben behaald. 

 
c. Buitenlandse studenten die minimaal het eerste jaar van hun universitaire 

opleiding hebben afgerond.  
 

d. Ed-exchange studenten. 
 
 

4 Tentaminering en tentamens in het programma 
 
4.1 Verplichte volgorde van tentamens 
Aan de tentamens van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen 
dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald: 
 

1. Voor de voorwaarden voor toelating tot de postpropedeutische fase wordt verwezen 
naar art 6.1 van de GMW onderwijs- en examenregeling. 

 
2. Een student mag pas aan het bachelorwerkstuk beginnen wanneer de Propedeuse (60 

EC) met voldoende resultaat is afgerond en tenminste 40 EC van de post-
propedeutische fase zijn behaald. 

 
3. Indien de student de datum van zijn afstuderen wil uitstellen in verband met nog extra 

af te leggen tentamens, dient hij de examencommissie tijdig schriftelijk hiertoe te 
verzoeken. 

   
4.2 Geldigheidsduur  
De volgende vakken vallen onder de uitzonderingsbepaling van art. 9.15.3. in het GMW OER. 
Het betreft vakken waarvan de consequenties van het al dan niet volbracht hebben van een 
opdracht verder reiken dan een vak en/of de studievoortgang in een blok. 
 
PABAP044  Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC) 
PABAP042  Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum) 
  Onderzoeksvaardigheden 1 (Interviewpracticum) 
PABA2010  Academic learning communities 
PABA2057 Onderzoekspracticum (Designs) (onderdeel Bibliotheekpracticum) 


	1 Algemene bepalingen
	1.1 Doel van de opleiding
	1.2 Voertaal

	2 Studieonderdelen van de propedeutische fase
	2.1 Samenstelling propedeutische fase Pedagogische Wetenschappen
	2.2 Propedeutische practica
	2.3 Contacttijden propedeutische fase Pedagogische Wetenschappen (in klokuren)
	2.4 Instroommoment en aanmeldmomenten

	3 Studieonderdelen post-propedeutische fase
	3.1 Structuur van het majorprogramma Pedagogische Wetenschappen
	3.2 Algemeen verplicht deel Pedagogische Wetenschappen
	3.3 Gedifferentieerd deel Pedagogische Wetenschappen
	3.4 De bachelorthese
	3.5 De minorruimte van de postpropedeutische fase Pedagogische Wetenschappen
	3.6 Het Honourstraject
	3.7 Minor Challenging youth

	4 Tentaminering en tentamens in het programma
	4.1 Verplichte volgorde van tentamens
	4.2 Geldigheidsduur


