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1 ALGEMENE  INFORMATIE  RIJKSUNIVERSITEIT  GRONINGE N 
 
1.1 RIJKSUNIVERSITEIT  GRONINGEN 
 
Profiel van de universiteit 
 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opgericht in 1614, is de op één na oudste universiteit 
van Nederland. Klassiek in de zin van universeel, met een zeer breed studieaanbod. Modern 
waar het onderwijs, onderzoek, organisatie en faciliteiten betreft. Anno 2010 telt de RuG: 
27.699 studenten, 9 faculteiten, 9 graduate schools, 58 bacheloropleidingen, 114 
masteropleidingen, 75 Engelstalige masterprogramma’s waarvan 15 double degree 
programma’s, 8 Engelstalige bachelorprogramma’s en 16 researchmasters.   
 
Universitaire bestuursstructuur 
Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van de universiteit, op afstand 
gecontroleerd door een Raad van Toezicht met vijf door de Minister benoemde leden. De 
Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan, waarin zowel personeel als 
studenten zitting hebben. De U-raad heeft recht van informatie, advies en instemming, maar 
niet van budget. Over zaken die personeel en studenten raken moet het College de U-raad 
raadplegen, maar uiteindelijk beslist het College zelf. 
De faculteiten worden bestuurd door Faculteitsbesturen, die direct verantwoording schuldig 
zijn aan het College van bestuur. De Faculteitsraden, waarin personeel en studenten zitting 
hebben, zijn de medezeggenschapsorganen op facultair niveau. Voor de U-raad en de 
Faculteitsraden worden jaarlijks verkiezingen gehouden. De student-leden van beide organen 
worden rechtstreeks gekozen door de studenten die zij vertegenwoordigen. Per (cluster van) 
opleiding(en) benoemen de Faculteitsbesturen een opleidings- en een onderzoeksdirecteur. 
Overleg over de dagelijkse gang van zaken vindt plaats in zogenaamde basiseenheden. 
 
Wetenschappelijk onderwijs  
De RUG kenmerkt zich door een zeer breed onderwijsaanbod. De negen faculteiten van de 
RUG bieden samen zo’n zestig verschillende drie-jarige bacheloropleidingen en, voor wie 
daarna verder wil studeren, zijn er ruim honderd masteropleidingen opgezet. Daarnaast zijn er 
vele individuele mogelijkheden voor diegenen die zich niet voor een volledige opleiding 
willen inschrijven, maar toch wetenschappelijk onderwijs willen volgen. Inspelend op de 
maatschappelijke behoefte gaan regelmatig nieuwe opleidingen van start. Studieprogramma’s 
aan de RUG zijn georganiseerd volgens het zogenaamde waaiermodel. Na een selecterende en 
oriënterende propedeuse, waarin je kennis maakt met zoveel mogelijk aspecten van het 
vakgebied, volgt in het tweede studiejaar de keuze voor een bepaalde specialisatie.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Kenmerkend voor een wetenschappelijke opleiding is de sterke verwevenheid van onderwijs 
en onderzoek. Aan de RUG hebben de meeste docenten ook een onderzoekstaak. Studenten 
nemen daardoor niet alleen kennis van onderzoeksresultaten, maar ook van de gehanteerde 
onderzoeksmethoden en –technieken. Aan het eind van je studie moet je zelfstandig 
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. 
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Studentenvoorzieningen 
Academische vorming veronderstelt een brede ontwikkeling; intellectueel, maar ook fysiek, 
cultureel en spiritueel. De RUG rekent het tot haar taak hierin te voorzien en herbergt dan ook 
een breed scala aan studentenvoorzieningen, variërend van de Studentendecanen tot de ACLO 
(studentensport) en van het Cultureel Studentencentrum USVA tot het Groninger 
Studentenpastoraat (GSP). 
 
1.2 IN- EN UITSCHRIJVING 
 
Universitaire Studenten Desk 
www.rug.nl/usd 
Voor informatie over aanmelding, plaatsing, in- en uitschrijving, college- en examengeld, het 
aanvragen van examens en de afgifte van verklaringen aan derden kun je terecht bij de 
Universtiry Student Desk (USD) van de RUG. De USD verzorgt de officiële inschrijving en 
registratie van studenten en extraneï en de hieraan gekoppelde ontvangst van de college- en 
examengelden, de wettelijke toelatingsregeling tot onderwijs en examens en het  colloquium 
doctum. De USD maakt deel uit van het Studenten Service Centrum (SSC), en is dagelijks 
geopend van 10.00-16.00 uur. In de zomervakantie gelden beperkte openingstijden. 
Bezoekadres: Academiegebouw, Broerstraat 5, 1e verdieping, tel. 3638004. Postadres: 
Postbus 72, 9700 AB Groningen. Email: usd@rug.nl. Website: www.rug.nl/USD 
 
Studenten kunnen 24 uur per dag hun vragen stellen aan de USD via: 
www.rug.nl/hoezithet. 
 
Adreswijziging  
Wanneer je verhuist, moet je je adreswijziging doorgeven aan de USD van de RUG.  
 
Inschrijving als student of extraneus 
Je kunt je aan de universiteit inschrijven als student of als extraneus. Studenten die 
studiefinanciering ontvangen betalen gedurende zes jaar het wettelijk collegegeld (in 
2011/2012 € 1.713,-).  
Inschrijven gaat via Studielink: www.rug.nl/inschrijving of www.rug.nl/hoezithet.  
 
Meerdere inschrijvingen tegelijkertijd 
Bij inschrijving voor meerdere opleidingen aan de RUG betaal je als student slechts éénmaal 
het hoogst verschuldigde tarief. Sta je ingeschreven aan een andere instelling in het Hoger 
Onderwijs dan kom je in aanmerking voor vrijstelling of vermindering van het collegegeld. Je 
moet dan een originele 'verklaring van betaald collegegeld' insturen. Deze verklaring moet je 
aanvragen bij de studentenadministratie van de instelling waar je al collegegeld hebt betaald.  
 
Uitschrijving tijdens het studiejaar 
Meer informatie is te verkrijgen bij de USD van de Rijksuniversiteit Groningen of via 
www.rug.nl/hoezithet. 
 
 
1.3 STUDIEVERTRAGING  

www.rug.nl: 'informatie voor studenten ' - 'begeleiding en advies'  
 
Loop je door bijzondere omstandigheden studievertraging op, meld dat dan onmiddellijk bij je 
studieadviseur. Als de studieadviseur je doorverwijst naar een studentendecaan van het SSC 
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moet je dit binnen vier weken doen. Alleen dan kun je in aanmerking komen voor financiële 
compensatie van het afstudeerfonds van de universiteit. Je bent er als student zelf 
verantwoordelijk voor dat je je vertraging op tijd bij de juiste instantie meldt. Zorg er dus voor 
dat je goed op de hoogte bent van de regeling afstudeerfonds. Meer informatie vind je op 
bovengenoemde website of in het studentenstatuut achter in deze studiegids.  
 
1.4 STUDIEBEGELEIDING  

www.rug.nl: 'informatie voor studenten ' - 'begeleiding en advies'                  
 
Veel vragen en problemen hebben direct te maken met de inhoud van de studie. Het is 
verstandig in deze gevallen eerst met iemand binnen de eigen opleiding te praten, 
bijvoorbeeld met een medestudent, mentor, docent of de studieadviseur. 
Vragen of problemen kunnen ook van meer persoonlijke aard zijn en/of betrekking hebben op 
studievaardigheden, wettelijke regelingen e.d. Wie hiervoor niet binnen de eigen opleiding 
geholpen kan of wil worden, kan terecht bij onderstaande instanties. 
 
Het Studenten Service Centrum  
 
Bij het Studenten Service Centrum kun je terecht voor advies, ondersteuning, en cursussen op 
het gebied van studie en studeren. Je kunt denken aan advies bij in- en uitschrijven, 
studievertraging, geldzaken, studiekeuzekwesties, bezwaar en beroep, studeren in het 
buitenland, academische vaardigheden en aan (individuele) ondersteuning bij persoonlijke 
problemen.    
 
Het SSC bestaat uit vier onderdelen verspreid over verschillende locaties: 

- Universitaire Studenten Desk 
Studenten, maar ook aankomende studenten uit binnen- en buitenland kunnen bij de 
USD terecht met vragen over o.a. studiemogelijkheden, toelating, aanmelding, in- en 
uitschrijving, studiekeuze, loting en selectie, studievertraging, (studie)financiering en 
arbeidsmarkt. Bij complexe en/of privacygevoelige kwesties maken de medewerkers 
van de USD een afspraak voor je met een studentendecaan. Mocht je vraag niet 
kunnen worden beantwoord, dan word je doorverwezen naar die instantie die je wel 
verder kan helpen. 

- Studie Ondersteuning is een expertisecentrum op het gebied van academische 
vaardigheden met als doel studenten soepel door hun studie te loodsen,  door middel 
van een ruim aanbod aan cursussen op het gebied van effectief studeren, doeltreffend 
communiceren en persoonlijke ontwikkeling.  

- Studentendecanen zijn gespecialiseerd in financiële kwesties, in- en 
uitschrijvingsvraagstukken, loting en selectie, studiekeuzeproblemen, studeren met een 
functiebeperking en bezwaar- en beroepsprocedures. Bij een studievertraging door 
bijzondere omstandigheden van meer dan 15 EC’s is een afspraak met een 
studentendecaan van groot belang voor je recht op afstudeerondersteuning. Meld 
direct, dat werkt perfect!  Meer hierover vind je op de website: 
www.rug.nl/studievertraging 

  - Studentenpsychologen De studentenpsychologen bieden hulp bij problemen op het 
gebied van studeren, het omgaan met anderen, relatie met ouders, beslissingen nemen, 
spanningen en angsten, depressiviteit en gebrek aan assertiviteit. De hulp bestaat 
doorgaans uit een (korte) serie individuele gesprekken. Er zijn ook vormen van hulp in 
groepsverband, zoals een assertiviteitstraining of een kortdurende groepstherapie.  
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De website www.rug.nl/hoezithet is een 24-uurs service van het SSC voor vragen over  nog 
veel meer relevante onderwerpen. Staat je vraag er niet bij, dan kun je via de contactbutton op 
deze website een mail sturen aan de Centrale Studentenbalie.  
 
Kijk voor adressen en openingstijden van de verschillende afdelingen van het SSC op:  
www.rug.nl/ssc 
 
Talent & Career Center  
www.talentcareercenter.nl 
Het Talent & Career Center organiseert cursussen en trainingen op het gebied van de overstap 
van onderwijs naar arbeidsmarkt. Ook worden regelmatig lezingen en workshops 
georganiseerd en kunnen studenten een afspraak maken voor een individueel 
loopbaanadviesgesprek. Het documentatiecentrum van het Talent & Career Center is 
ondergebracht bij de Infotheek voor Studie en Beroep en bevat informatie over solliciteren, 
na- en bijscholingsmogelijkheden, de arbeidsmarkt, bedrijven en instellingen, vacatures, 
uitzendbureaus, belangenbehartigingsorganisaties, enz. 
 
Bureau Vertrouwenspersoon 
Adres: Visserstraat 47-49, 9712  CT  Groningen, tel. 3635435. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00-17.00 uur (op afspraak). Studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht 
met klachten over ongelijke behandeling. Als je het gevoel hebt dat ten onrechte onderscheid 
is gemaakt naar geslacht, ras, nationaliteit, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd, 
handicap, geloof of politieke overtuiging, ga dan naar de ombudsfunctionaris voor informatie, 
advies of hulp. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie. Ze onderzoekt de 
klachten op basis van hoor en wederhoor en helpt bij het vinden van een oplossing. Ze heeft 
toegang tot alle noodzakelijke informatie. Ze legt contacten, kan bemiddelen, een onderzoek 
instellen en indien nodig zelfs een oordeel uitspreken. 
De ombudsfunctionaris is tevens vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten. In deze functie 
treedt zij op als belangenbehartiger van degene met de klacht.  
De vertrouwenspersoon kan hulp bieden bij: 
* Ongewenst gedrag 
* Stalking 
* (On)gelijke behandeling 
* Conflicten in de werksituatie 
 
1.5 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 

www.rug.nl: 'bibliotheek' 
 
De Universiteitsbibliotheek (UB) is gevestigd aan de Broerstraat 4, tel. 3635000. Een geldige 
studentenkaart dient als UB-lenerspas. Deze pas is ook geldig bij de bibliotheken van alle 
faculteiten (zie 2.2). Bij de uitleenbalie kun je een IBL-account (IBL = Interbibliothecair 
Leenverkeer) aanvragen, waarmee je tegen betaling artikelen kunt opvragen die in andere 
bibliotheken aanwezig zijn. 
 
Openingstijden 
De UB is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 22.00 uur en zaterdag en zondag van 
10.00 – 17.00 uur. Tijdens tentamenperiodes is de UB in het weekend tot 22.00 uur geopend. 
Het uitleenbureau van de Universiteitsbibliotheek is geopend op maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 8.30 – 17.30 uur, op donderdag van 8.30 – 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 
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– 12.30 uur. Leenaanvragen ingediend tot een half uur voor sluitingstijd van het uitleenbureau 
worden nog dezelfde dag behandeld. De uitleentermijn kun je via de catalogus zelf verlengen. 
De bibliotheek is gesloten op algemeen erkende feestdagen. In de zomervakantie is de UB na 
17.00 uur en in het weekend gesloten. 
 
1.6 CIT,  INFORMATIE-  EN  COMMUNICATIETECHNOLOGIE 
 
Algemene informatie voor studenten op het gebied van ICT, is te vinden op: 
www.rug.nl: 'informatie voor studenten' - 'ict'  
Informatie over het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de 
Rijksuniversiteit Groningen is te vinden op: www.rug.nl: 'voorzieningen'  
 
Computercursussen 
Het CIT verzorgt voor alle studenten van de RUG cursussen in het gebruik van computers en 
programmatuur. Deskundige docenten geven zowel algemene introductiecursussen als ook 
specifieke opleidingen, bijvoorbeeld Windows, Word, Access, Excel, Powerpoint en SPSS. 
Natuurlijk ben je bij het CIT ook aan het juiste adres voor Internet-cursussen.  
Een gratis cursusoverzicht is verkrijgbaar bij het CIT Servicecentrum en te vinden op 
www.rug.nl/studenten/ictvoorzieningen/cursusaanbod. 
 
CIT servicedesk 
De CIT Servicedesk biedt studenten en medewerkers van de RUG en overige gebruikers van 
de diensten het volgende: 

• Ondersteuning bij het gebruik van diensten zoals vragen over status, beschikbaarheid, 
vragen over accounts en wachtwoorden (dit laatste alleen persoonlijk via de balie!);  

• Hulp bij het oplossen van problemen bij het werken met ICT-apparatuur, 
programmatuur en andere voorzieningen, zowel vanaf de werkplek op de campus als 
de werkplek thuis;  

• Algemene productinformatie over de diensten van het CIT.  
De CIT Servicedesk is bereikbaar via de loketdienst bij het CIT Servicecentrum, maar ook via 
e-mail (servicedesk.centraal@rug.nl) en telefoon (050 - 3633232). Je kunt hier ook aanvragen 
doen voor het toegestuurd krijgen van bij de CIT Servicedesk beschikbare informatiefolders. 
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 uur en zaterdag van 10.00 - 
17.00 uur.  
 
1.7 TALENCENTRUM 

www.rug.nl: 'voorzieningen' 
 
Adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 9712 EK  Groningen, tel. 3635802. Openingstijden: 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 11.00-16.00 uur, donderdag van 10.00-20.00 uur.  
Het Talencentrum van de Faculteit der Letteren verzorgt cursussen in de meeste Europese 
talen, voor studenten en medewerkers van de RUG, zowel in groepen als op individuele basis. 
Ook voor het voorbereiden van een referaat in een vreemde taal, het vertalen of corrigeren van 
teksten, het testen van taalkennis, het gebruik van het zelfstudietalenpracticum en voor het 
verkrijgen van adviezen op taalgebied kun je bij het Talencentrum terecht.  
 
1.8 REGIOKANTOOR  DIENST UITVOERING ONDERWIJS 

www.ocwduo.nl 
 
Adres: Kempkensberg 4-6, 9722 TB  Groningen, tel. 050-5997755. 
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Het Regiokantoor van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt informatie over en 
bemiddelt bij problemen op het gebied van de studiefinanciering. Bij het Regiokantoor zijn 
tevens aanvraag- en wijzigingsformulieren en diverse brochures over studiefinanciering 
verkrijgbaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
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2 ALGEMENE  INFORMATIE  FACULTEIT GMW  
 
2.1 FACULTEIT  GMW  

 www.rug.nl/gmw 
 
Facultaire bestuursstructuur 
De Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) wordt bestuurd door het 
Faculteitsbestuur (FB). Het FB bestaat uit drie personen, respectievelijk verantwoordelijk 
voor onderwijs, onderzoek en middelen. Een student is adviserend lid. De voorzitter van het 
Faculteitsbestuur wordt decaan genoemd. Het FB kent twee vaste adviescommissies, de 
Commissie Onderwijs en de Commissie Onderzoek. Verder zijn er diverse werkgroepen 
ingesteld die het FB gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen, zoals bijvoorbeeld de 
werkgroep internationalisering, de werkgroep ARBO- en milieuzorg, de werkgroep 
bibliotheek en de werkgroep ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). In alle 
commissies en werkgroepen hebben ook studenten zitting. De Faculteitsraad (FR), waarin 
negen personeelsleden en negen studenten zitting hebben, is het medezeggenschapsorgaan op 
facultair niveau. De Faculteitsraad heeft advies- en instemmingsrecht. Per (cluster van) 
opleiding(en) benoemt het Faculteitsbestuur een opleidings- en een onderzoeksdirecteur. 
 
Opleidingen 
De faculteit verzorgt de opleidingen Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, 
Onderwijskunde en Sociologie. Daarnaast kent de faculteit de éénjarige opleiding tot leraar 
maatschappijleer en post-masteropleidingen tot klinisch psycholoog en orthopedagoog. De 
faculteit telde in 2009 in totaal 3996 studenten.  
 
Onderzoeksinstituten 
Aan de faculteit is een drietal onderzoeksinstituten verbonden, te weten het 
Onderzoeksinstituut voor Psychologisch Onderzoek (Heymansinstituut), het 
Nieuwenhuisinstituut en het Gronings Centrum voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
(ICS/GCS). 
 
2.2 BIBLIOTHEKEN 

www.rug.nl/gmw: 'bibliotheek' 
 
De Bibliotheek Sociale Wetenschappen is gehuisvest op de eerste verdieping van het  
Heijmansgebouw. Naast een grote collectie boeken en gedrukte tijdschriften, biedt de 
bibliotheek toegang tot veel elektronische  tijdschriften en literatuurbestanden. In de 
bibliotheek kun je ook terecht om te studeren. Er zijn zo’n 130 studieplekken en 24 
studentcomputers. Voor het lenen van materialen heb je een geldige studentenkaart nodig. Als 
student mag je ook gebruik maken van de andere RUG bibliotheken. 
 
Het adres: Grote Kruisstraat 2/1 - 9712 TS Groningen - tel. 050 3636555 – E-mail: 
bibliotheek.gmw@rug.nl - www.rug.nl/gmw/bibliotheek. 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: maandag t/m donderdag van 9.00-21.30 uur en 
vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
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2.3 COMPUTERNETWERK EN PC-ZALEN 
www.rug.nl/gmw: 'voorzieningen' 

 
Alle studenten die bij de faculteit GMW staan ingeschreven hebben een werkgebied op het 
facultaire computernetwerk. In alle PC-zalen ligt een korte gebruikershandleiding. Voor 
vragen over het gebruik van het computernetwerk en voor het verkrijgen van een password 
kun je terecht bij de servicedesk van het ICT-beheer, Grote Kruisstraat 2, tel. 3633469. 
Studenten kunnen gebruik maken van de PC’s die staan opgesteld in de verschillende zalen in 
de verschillende gebouwen en in de bibliotheek op het Hortuscomplex. Op speciale 
beelschermen bij de zalen kun je zien welke PC’s nog beschikbaar zijn. 
 
2.4 REPRO  EN  KLAPPERWINKEL 

www.rug.nl/gmw: 'voorzieningen' 
 
In de reproshop zijn alle klappers van de faculteit, maar ook  diverse kantoorartikelen, zoals 
collegeblokken, schrijfblokken, printerpapier, floppy's, CD-rom's, pennen, kopieer- en 
printkaarten en markeerstiften te koop. 
Er is eveneens een ruimte beschikbaar waar studenten documenten kunnen printen in 
zwart/wit of kleur. Daarvoor staan ter beschikking een scanner en een zwart/wit- en 
kleurenlaserprinter. Daarnaast is het mogelijk verslagen, scripties of aantekeningen te laten 
kopieren en inbinden. 
Het adres is: Grote Rozenstraat 3, 9712 TG  Groningen, tel. 3636228. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 08.15-12.30 uur en van 13.15-16.30 uur. 
 
2.5 METHODOLOGIEWINKEL 

www.rug.nl/gmw: 'voorzieningen' 
 
De Methodologiewinkel is een laagdrempelige vraagbaak voor iedereen die problemen met of 
vragen over het opzetten en/of uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft. Dit 
kan variëren van advies over de onderzoeksopzet en steekproeftrekking tot hulp bij de 
verwerking en analyse van kwantitatieve gegevens en de interpretatie van de resultaten. Maar 
ook met lastige opgaven uit je statistiekboek kun je er terecht. Daarnaast biedt de 
Methodologiewinkel assistentie bij het gebruik van statistische software, zoals bijvoorbeeld 
SPSS. De Methodologiewinkel wordt beheerd door student-assistenten die zich hebben 
toegelegd op statistiek en methodologie en is geopend op maandag t/m vrijdag van 13.00-
17.00 uur behoudens vakantieperioden. Adres: Heymansgebouw, Grote Kruisstraat 2/1, kamer 
125 (naast de ingang van de bibliotheek), tel. 3636190. 
 
2.6 STUDEREN IN HET BUITENLAND  

www.rug.nl/gmw: 'informatie voor exchange-students' 
 
De Faculteit GMW biedt studenten de mogelijkheid in het kader van hun studie weten-
schappelijke en maatschappelijke ervaring op te doen in het buitenland. Het volgen van 
studieonderdelen of het lopen van een stage elders biedt gelegenheid tot verbreding en 
verdieping van de studie en draagt bij aan de individuele ontwikkeling en profilering ten 
opzichte van de arbeidsmarkt. De faculteit participeert in verschillende samenwerkings-
verbanden met buitenlandse universiteiten, onder andere binnen het Europese SOCRATES-
programma. 
Studeren in het buitenland vergt een gedegen voorbereiding. Er moeten afspraken worden 
gemaakt met de buitenlandse instelling, de eigen opleiding moet de in het buitenland behaalde 
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studiepunten erkennen en er moeten praktische zaken geregeld worden op het gebied van 
financiën, huisvesting en dergelijke. Het is daarom raadzaam zo vroeg mogelijk met de orga-
nisatie van een buitenlands verblijf te beginnen. Voor een studie of stage in het buitenland is 
in veel gevallen financiële ondersteuning mogelijk, zoals bijvoorbeeld een SOCRATES-beurs 
of een bijdrage uit het universitaire Marco Polo Fonds. 
Aangeraden wordt de voorbereiding van een buitenlands studieverblijf te beginnen met het 
lezen van de informatie op Nestor en de website voor GMW-studenten. 
Ook de Infotheek voor Studie en Beroep (zie 1.4) is bij uitstek geschikt om een eerste indruk 
te krijgen van de mogelijkheden. De Infotheek beschikt over een uitgebreid documentatie-
centrum en je kunt er terecht voor informatie en advies over internationale wetenschappelijke 
contacten, uitwisselingsprogramma’s, fondsen en beurzen. Algemene informatie is verder te 
verkrijgen bij Bureau Internationale Samenwerking (BIS), Academiegebouw, Broerstraat 5, 
9712 CP Groningen, tel. 3635420 en via de websites van de RUG (www.rug.nl) en het Nuffic 
(www.nuffic.nl).  
 
ESN-Groningen 
Om ervaringen te vernemen van Groningse studenten die reeds in het buitenland zijn geweest 
of dat nog van plan zijn en om in contact te komen met buitenlandse studenten die momenteel 
in Groningen studeren, kun je terecht bij ESN (International Exchange Erasmus Student 
Network Groningen). ESN is een organisatie van Groningse studenten die geïnteresseerd zijn 
in internationalisering en zich onder meer bezighouden met de opvang van buitenlandse 
studenten. Het adres is Grote Rozenstraat 23, 9712 TJ Groningen, tel. (050) 3637176, e-mail: 
info@esn-groningen.nl. Website: www.esn-groningen.nl  
 
Ga ook eens praten met je studieadviseur en docenten binnen je eigen opleiding om na te gaan 
of zij over internationale contacten beschikken en/of bepaalde instellingen kunnen aanbeve-
len. Contactpersoon voor informatie over studeren in het buitenland voor de faculteit GMW 
is: mw. G. E. Muda, Grote Kruisstraat 2/1, tel. 3636559. E-mail: g.e.muda@rug.nl   
 
2.7 ARBO-EN MILIEUZAKEN  
 
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) verplicht organisaties tot structurele aandacht voor 
de arbeidsomstandigheden binnen hun instelling. Het Arbo-besluit Onderwijs bestrijkt niet 
alleen de arbeid van het personeel, maar omvat ook de  verrichtingen van studenten waar het 
gaat om de zorg voor eigen en andermans veiligheid en gezondheid, de verbetering daarvan en 
de vermindering van risico’s. Studenten zijn verplicht kennis te nemen van de huis- en 
orderegels zoals die gelden voor universitaire gebouwen en terreinen waarvan zij gebruik 
maken. Er bestaat een wettelijke grondslag voor sancties waar sprake is van overtreding van 
de voorschriften door studenten. Klachten op het gebied van de bedrijfsveiligheid, 
bedrijfsgezondheid, welzijn of milieu kunnen worden gemeld bij de facultaire arbo- en 
milieucoördinator dhr. D. Wybenga (D.Wybenga@rug.nl), tel: 3636320.  
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3 ALGEMENE INFORMATIE OPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSKUNDE 

 
3.1 MASTER OPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN 

ONDERWIJSKUNDE 
www.rug.nl/pedok 

 
Algemene informatie 
De éénjarige masteropleiding Onderwijskunde kent drie differentiaties: ‘vormgeving van 
onderwijs’, ‘onderwijs- en leerlingbegeleiding’ en ‘onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie’. 
De éénjarige masteropleiding Pedagogische Wetenschappen kent twee programma’s: 
Algemeen Pedagogische Wetenschappen en Orthopedagogiek. De APW zijn gericht op het 
bestuderen van pedagogische situaties vanuit het perspectief van de levensloop: de opvoeding, 
zorg en educatie van jonge kinderen, jeugdigen en volwassenen. De orthopedagogiek 
bestudeert problematische opvoedingssituaties. De drie specialisaties zijn ‘jeugdzorg’, 
‘leerproblemen’ en ‘opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen’. 
 
Bestuursstructuur 
De opleiding Pedagogische Wetenschappen staat onder leiding van een opleidings- en een 
onderzoeksdirecteur. Deze worden benoemd door het Faculteitsbestuur.  
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het onderwijs. 
De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het 
onderzoek dat is ondergebracht in het Nieuwenhuisinstituut. Overleg over de dagelijkse gang 
van zaken vindt plaats in basiseenheden. Deze zijn de basiseenheid ‘Pedagogiek’, de 
basiseenheid 'Orthopedagogiek' en de basiseenheid 'Onderwijskunde/GION'. 
 
Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie Pedagogiek en onderwijskunde heeft tot taak gevraagd of 
ongevraagd advies uit te brengen aan de opleidingsdirecteur, het Faculteitsbestuur en de 
Faculteitsraad over alle onderwijsaangelegenheden. Ze speelt een belangrijke rol bij de 
evaluatie van het onderwijs en de totstandkoming van de studiegidsen. In de  
opleidingscommissie zitten vijf studenten en vijf docenten. Er zijn subcommissies ingesteld 
voor de afzonderlijke afstudeerrichtingen en de propedeuse. In elk van deze 
(afstudeerrichtings)commissies zit een afvaardiging van docenten en een 
jaarvertegenwoordiging van studenten uit propedeuse of de betreffende afstudeerrichting. Via 
deze commissies kunnen studenten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, uitvoering en 
evaluatie van het onderwijs. Voor nadere informatie over deze commissies kan men contact 
opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie. 
 
Opleidingscommissie: prof.dr. M.C. Timmerman 
Contact secretariaat: mw. G.P. van den Hooff, tel. 050 3636292,  
e-mail: G.P.van.den.Hooff@rug.nl 
e-mail studentengeleding: OCPedok@rug.nl 
 
Collectief recht van beklag 
Als tenminste vijf studenten vinden dat een opleiding in bepaald opzicht tekort schiet, kunnen 
zij een klacht indienen bij het Faculteitsbestuur, t.a.v. de decaan van de faculteit. De klacht 
moet schriftelijk worden ingediend. De decaan zal de klacht meestal doorzenden naar de 
betreffende opleidingsdirecteur. Men kan hierop vooruitlopen door zich eerst rechtstreeks tot 
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de opleidingsdirecteur te wenden, uiteraard met behoud van de mogelijkheid alsnog beklag bij 
de decaan te doen. 
 
3.2 TOELATINGSEISEN  
Algemene informatie over de toelatingseisen zijn verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau van de 
opleidingen of bij de studieadviseur, mw. drs. J.A.M. Evers, Grote Rozenstraat 38, kamer 8, 
tel 3636480. 
 
Master Onderwijskunde 
Rechtstreekse toelating tot de master Onderwijskunde vindt plaats op basis van een: 
- bachelordiploma RuG, Pedagogische Wetenschappen 
- diploma van een verwante HBO-opleiding en het afgeronde schakelprogramma 

Pedagogiek en Onderwijskunde  
 
Master Pedagogische Wetenschappen, Algemeen Pedagogische Wetenschappen 
Rechtstreekse toelating tot de master Pedagogische Wetenschappen, richting Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen vindt plaats op basis van een: 
- bachelordiploma RuG, Pedagogische Wetenschappen 
- diploma van een verwante HBO-opleiding en het afgeronde schakelprogramma 

Pedagogiek en Onderwijskunde  
 
Master Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek 
Rechtstreekse toelating tot de master Pedagogische Wetenschappen, richting 
Orthopedagogiek vindt plaats op basis van een: 
- bachelordiploma RuG, Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek 
- diploma verwante HBO-opleiding en het afgeronde schakelprogramma Orthopedagogiek 

van de SPO 
 
Studenten met vergelijkbare, gelijkwaardige bachelordiploma’s van andere universiteiten 
dienen zich te wenden tot de toelatingscommissie van de desbetreffende masteropleiding. 
 
Toelatingscommissie Master Onderwijskunde 

Rijksuniversiteit Groningen 
Toelatingscommissie Master Onderwijskunde  
Secretaris: mw.dr. P.R. Schreuder 
Grote Rozenstraat 38 
9712 TJ Groningen 
e-mail: toelating.master.owk@rug.nl 

 
De complete toelatingsregeling en nadere eisen voor toelating staan beschreven in paragraaf 4 
van de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) 2011-2012 achterin deze studiegids (bijlage).   
 
3.3 INSCHRIJVEN  MASTEROPLEIDING  
 www.rug.nl/inschrijving 
 
Iedere student die de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde wil 
gaan volgen, moet een aantal zaken regelen. 
 
Definitieve inschrijving als Masterstudent: 
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• studenten die een afgeronde bacheloropleiding hebben en dit ook kunnen aantonen 
met een diploma,  kunnen zich via Studielink inschrijven als Masterstudent. 

• Studenten die een afgerond schakelprogramma hebben moeten zich melden bij het 
onderwijsbureau: owb.pedok@rug.nl  

 
Ten overvloede: indien een student studieonderdelen  uit het Masterprogramma volgt zonder 
dat deze daartoe gerechtigd is, dan zijn de behaalde resultaten ongeldig. 
 
3.4 ONDERWIJSBALIE EN ONDERWIJSBUREAU 

www.rug.nl/pedok: 'voorzieningen' 
 
Facultaire onderwijsbalie en onderwijsadministratie 
Bij de onderwijsbalie en onderwijsadministratie kan men terecht voor vragen over opzet en 
organisatie van de bacheloropleiding (roosters, intekening, tentamendata) en voor vragen 
omtrent studieresultaten. Op verzoek wordt een gewaarmerkte uitdraai van de studieresultaten 
afgegeven.  
e-mail: owbalie.gmw@rug.nl 
tel: 363 6301 
geopend: dagelijks van 9.00-17.00 uur 
 
Onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 
Voor vragen m.b.t. het uitreiken van de propedeusebul, de bachelorbul en het afstuderen kun 
je je rechtstreeks wenden tot het onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. 
Mw. L.D. van der Veen, kamer 17, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, tel.: 3636490 
e-mail: owb.pedok@rug.nl 
 
3.5 BERICHTGEVING 
 
Nestor  
Eventuele mededelingen betreffende veranderingen in collegerooster, tentamendata, 
tentamenplaatsen e.d. worden geplaatst op de electronische leeromgeving Nestor. Zie voor 
meer informatie over Nestor hoofdstuk 3.10.  
 
3.6  ONDERWIJS EN EXAMENS 
 
Onderwijs- en Examenregeling 
Iedere opleiding beschikt over een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER). In een OER 
zijn de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en het examenreglement vastgelegd.  
Onderwerpen die in een Onderwijs- en Examenregeling aan de orde komen zijn: doel van de 
opleiding; eindtermen; toelatingseisen; inhoud en omvang van het onderwijsprogramma; 
volgorde, frequentie en vorm van de tentamens; vaststelling en bekendmaking van 
tentamenuitslagen; geldigheidsduur van behaalde onderdelen; inzagerecht; vrijstelling van 
tentamens; recht op studiebegeleiding.  
De volledige Onderwijs- en Examenregelingen van de masteropleiding zijn als bijlage bij 
deze gids gevoegd. 
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Examencommissie 
Met vragen over de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregelingen kun je je, als overleg 
met de docent geen resultaat geeft, wenden tot de Examencommissie Pedagogische 
Wetenschappen. Secretaris van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen is mw. 
dr. P.R. Schreuder  tel. 36365264/3636540, Grote Rozenstraat 38 (of: 
Examencie.ped.wet@rug.nl). Of op nestor onder de knop ‘Examencommissie’.  
  
Beroepsmogelijkheden 
Wanneer een student het oneens is met een beslissing van de Examencommissie, kan deze in 
beroep gaan of bezwaar aantekenen. Voor onderwijszaken is er een andere procedure dan bij 
inschrijvingszaken en financiële regelingen. In het eerste geval tekent de student beroep aan 
bij het College van Beroep voor de Examens, in het laatste geval tekent de student bezwaar 
aan bij het College van Bestuur. De beroepsprocedures staan vermeld in het studentenstatuut 
dat achter in deze studiegids als bijlage is opgenomen. Het studentenstatuut is ook te 
raadplegen op: www.rug.nl 'informatie voor studenten', regelingen'. 
 
Jaarindeling 
Het onderwijs wordt georganiseerd in een onderwijsprogramma van 60 ec’s per studiejaar. 
Deze worden verdeeld over twee semesters van tweemaal 21 collegeweken. Binnen elk 
semester wordt gewerkt met een blokkensysteem van twee maal een periode van zeven 
collegeweken en twee tentamenweken, waarna drie weken bestemd zijn voor de 
‘herkansingen’. Binnen elk semester wordt een beperkt aantal vakken of onderdelen van 
vakken aangeboden en afgesloten. Elk vak of onderdeel van een vak vormt een afzonderlijke 
eenheid, aangeduid als module. 
 
Vakanties en vrije dagen 
De colleges voor het academisch jaar 2011-2012 gaan van start op maandag 5 september.  
 
Goede Vrijdag vrijdag 6 april 2012 
Pasen zondag 8 en maandag 9 april 2012 
Koninginnedag maandag 30 april 2012 
Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei 2012 
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei 2012 
Pinksteren zondag 27 en maandag 28 mei 2012 
 
De Academische vakantie 2012 begint 14 juli 2012 (geen college, geen tentamens).  
 
Studiepuntensysteem: european credits 
De studielast wordt bepaald aan de hand van een stelsel van studiepunten. Alle 
studieactiviteiten zoals colleges, werkgroepen, literatuurstudie, etc. worden gehonoreerd met 
een aantal european credits (ec's). Voor de berekening van de ec's worden de volgende regels 
gehanteerd: 

• een student heeft wekelijks 40 studie-uren ter beschikking; 
• een ec komt overeen met 28 studie-uren, d.w.z. 1,5 ec per week; 
• een student kan gemiddeld 6 pagina’s literatuur per uur verwerken; 
• college- en werkgroepsactiviteiten worden beschouwd als studie-uren. 

Bij het beschrijven van de studieonderdelen later in deze gids wordt de studielast per 
onderdeel in ec's en in studie-uren uitgesplitst naar colleges, practica en zelfstudie-uren. 
Onder een ‘practicum’ wordt conform de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 1.2 onder f, 
verstaan: een praktische, wetenschappelijke oefening in een van de volgende vormen: het 
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uitvoeren van een onderzoeksopdracht en het doen van een stage en de verslaglegging 
daarvan; het maken van een schriftelijk werkstuk zoals scriptie of artikel; het houden van een 
mondelinge presentatie; of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op 
het bereiken van bepaalde vaardigheden. Naast het schriftelijk werkstuk en de mondelinge 
presentatie is het tentamen (hetzij mondeling of schriftelijk) als toetsvorm te onderscheiden.  
 
3.7 TENTAMEN-  EN  EXAMENPROCEDURE 
 
Tentamenkansen 
Twee keer per jaar is er gelegenheid om van een onderdeel het tentamen af te leggen.  
  
Regels en richtlijnen 
Artikel 11 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde schrijft voor dat de student pas aan een schriftelijk 
tentamen kan deelnemen indien deze zich daarvoor deugdelijk en tijdig heeft aangemeld.  
 
De Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde zijn als bijlage opgenomen achterin deze studiegids.  
 
Uitslag tentamens 
Studenten kunnen de uitslagen van hun tentamens vinden in Progress, een 
computerprogramma. Op verzoek kan een bewijs van de uitslag van een afgelegd tentamen bij 
het Onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde worden verkregen. 
 
Inzagerecht 
Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen kan de 
student op zijn/haar verzoek inzage krijgen in zijn/haar beoordeeld werk. Over het inzagerecht 
kan men meer gedetailleerde regels aantreffen in de Onderwijs- en Examenregeling en de 
Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. De documenten zijn als bijlage bij deze gids gevoegd. 
 
Masterbul onderwijskunde 
Masterbuluitreikingen vinden 4X per jaar plaats. 
 
3.8 PRIJSBELEID  STUDIEKOSTEN 
 
Normbedragen studiefinanciering 
De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de 
studiekosten, zodat die de component 'studiekosten' in het budget van de studiefinanciering 
niet te boven gaan. Men is dus niet meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de Minister ter 
beschikking stelt. Dit normbedrag is het maximum bedrag dat studenten gemiddeld per jaar 
aan studiekosten mogen uitgeven. Het meten van de gemiddelde studiekosten per jaar is 
lastig, vandaar dat de universiteit plafondbedragen voor de bachelor- en masterfase heeft 
vastgesteld. Wanneer de gemiddelde studiekosten hoger zijn dan deze maxima kunnen 
studenten de helft van het bedrag dat ze meer kwijt zijn bij de faculteit terugvragen. 
 
In het studiejaar 2011/2012 geldt als plafondbedrag: 

- voor het masterjaar het normbedrag van € 680,- 
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Het kan gebeuren dat kosten hoger uitvallen dan het universitaire plafondbedrag.  In dat geval 
kan de helft van het bedrag dat men meer kwijt is, bij de faculteit worden ter teruggevraagd, 
of is er een andere regeling getroffen. Bij de Centrale Studenten Balie (CSB) zijn brochures 
over de regeling verkrijgbaar. Daar kan men ook terecht voor verdere informatie.  
 
Regeling externe onderwijsvoorzieningen 
Studenten kunnen een bijdrage aanvragen voor de kosten van excursies, stages en het volgen 
van colleges aan andere universiteiten. Alleen als excursies en stages verplicht zijn is een 
bijdrage mogelijk. Voor het volgen van colleges aan andere universiteiten geldt de beperking 
dat deze niet aan de RUG gegeven mogen worden. Ook moeten de colleges onderdeel zijn van 
het studieprogramma of goedgekeurd zijn als keuzevak. Reiskosten worden alleen vergoed 
wanneer een student kan aantonen niet over een OV-kaart te beschikken en ook niet te kunnen 
beschikken. Vergoedingen door derden worden van de bijdrage afgetrokken. Wie aanspraak 
wil maken op de regeling externe onderwijsvoorzieningen, dient hiertoe voorafgaande aan 
betreffende excursie, stage of college een verzoek in te dienen bij de opleidingsdirecteur.  
 
3.9 AUDIOVISUELE  DIENST PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN  

www.rug.nl/pedok: 'voorzieningen' 
 
Deze dienst ondersteunt zowel onderwijs en onderzoek binnen Pedagogische Wetenschappen 
en Onderwijskunde en heeft ook een uitgebreide functie voor de studenten.Binnen deze 
afdeling is het bijvoorbeeld mogelijk videobanden af te zien, die ge-maakt zijn in het kader 
van stageopdrachten etc. Daarnaast is er een groot video en dvd archief van 1510 banden met 
daarop onderwerpen op onze vakgebieden. Dit materiaal is uiteraard ook toegankelijk voor de 
studenten.Dit archief is opgezet vanaf 1978 tot en met heden waardoor het ook van historisch 
belang is. Studenten kunnen inzicht krijgen in de catalogus door naar hun werkgebied op 
Nestor te gaan. Daar zie je een infoknop 'bestanden Hans Knot'. Door daar op te klikken en 
vervolgens op informatie komt met bij de bestanden, waaronder de videocatalogus. Deze is te 
downloaden in Word waarna met ctrl en f op trefwoorden kan worden gezocht.Het lenen van 
videobanden door studenten is gratis. Een groot deel van het archief is ook al beschikbaar op 
DVD.  
 
Tevens is er binnen deze afdeling een variatie aan materialen die elders niet openbaar en 
uitleenbaar zijn. We noemen onder meer: bacheloropdrachten, afstudeerscripties, stage-
verslagen, masterthesises, spelmaterialen,leermaterialen, testen en testmaterialen. Ook hierop 
zijn drie verschillende catalogi van belang die ook onder 'bestanden Hans Knot' van nestor 
kunnen worden gedownload. Alle vier catalogi worden minimaal vier keer per jaar geupdate!  
 
Ook zijn er diverse mogelijkheden voor interviewafname voor afstudeer- dan wel 
leerprojecten. Voor studenten zijn genoemde materialen altijd uitleenbaar. Het Documentatie-
centrum PEDOK wordt geleid door Hans Knot. Hij verzorgt ook wekelijks de televisietips. 
Het is mogelijk wekelijks deze televisietips per e-mail toegestuurd te krijgen waarvoor  je 
Hans een mailtje dient te sturen via Hans.Knot@rug.nl.  
 
Hans Knot heeft vaste spreekuren en wel iedere maandag en woensdag tussen 12.00 en 13.30 
uur.  Daarnaast is het altijd mogelijk telefonisch een afspraak te maken voor een andere tijd 
dan tijdens het spreekuur. Hans Knot is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van 
excursies naar instellingen in Nederland en het uitnodigen van mensen die werkzaam zijn in 
het werkveld. Regelmatig zijn er op Nestor onder het kopje 'Actualiteiten Colleges in het 
kader van de Beroepsvoorbereiding' aankondigingen te vinden van deze activiteiten. Voor 
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excursies dient altijd te worden ingeschreven op het publicatiebord voor in de gang Grote 
Rozenstraat 38.  Dit heeft zowel betrekking op Pedagogiek en Onderwijskunde als 
Orthopedagogiek. Hieronder valt tevens de jaarlijkse reis naar instellingen en scholen in 
Engeland. Voor uitgebreide informatie inzake alerlei buitenlandstages  kun je bij hem ook 
terecht.Hij is de organisatorische voorbereider voor buitenlandstage  
 
Hans Knot is bereikbaar op kamer 80, bijgebouw Grote Rozenstraat 38, tel. 3636584 of via   
e-mail: Hans.Knot@rug.nl. 
 
3.10 INTERNET 
 
Internet 
Op de homepage van de RUG (www.rug.nl) vind je o.a. de knop ‘faculteiten’. Daaronder tref 
je de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan waaronder de homepage van 
Algemeen Pedagogische Wetenschappen terug te vinden is. Het rechtstreekse adres is: 
www.rug.nl/pedok. 
 
Elektronische leeromgeving – Nestor 
In het stramien van ontwikkeling van de Elektronische Leeromgeving (ELO) heeft de RUG 
voor het gebruik van Nestor gekozen. Er is voor dit systeem gekozen vanwege zijn 
gebruikersvriendelijkheid. Dit houdt in dat het systeem door alle studenten en docenten 
gemakkelijk en begrijpelijk te gebruiken is. Het systeem biedt mogelijkheden tot het 
verbinden van diverse databases zoals studentgegevens uit ISIS, studiegegevens uit Progress 
en cursusgegevens uit de geautomatiseerde studiegidsen. In Nestor staat de informatie- 
verschaffing en informatie-uitwisseling centraal door het ruim gebruik van de 
mailvoorzieningen en internet. Bij veel onderdelen zal in het studiejaar 2009/2010 gebruik 
worden gemaakt van Nestor. De studenten dienen voor alle cursussen in te schrijven (via 
Progress) en verwacht wordt dat ze regelmatig relevante internetpagina’s checken. Bij 
sommige cursussen in deze studiegids wordt al aangegeven of er met Nestor gewerkt zal 
worden. Voor de algemene actuele informatie over de roosters, belangrijke evenementen en 
dergelijke is een eenmalige inschrijving binnen Nestor noodzakelijk. Meer informatie is te 
vinden op de internetpagina van pedagogiek en onderwijskunde.  
 
3.11 CONCIËRGEDIENST 
 
Voor verloren of gevonden voorwerpen, het melden van defecte kopieermachines, het lenen 
van een fietspomp en dergelijke kun je terecht bij de conciërgebalie van het Heymansgebouw, 
Grote Kruisstraat 2/1, tel. 3636313/3636314. De centrale balie is bemand op maandag t/m 
donderdag van 8.00-21.30 uur en op vrijdag van 8.00-17.30 uur. In de hal van het 
Nieuwenhuisgebouw hangt een telefoon waarmee direct contact met de centrale  balie 
verkregen kan worden. Bij de centrale balie zijn tevens kopieerkaartjes en diskettes voor 
studiedoeleinden verkrijgbaar. 
 
3.12 KANTINE 
 
Het Nieuwenhuisgebouw heeft in de kantine een aantal automaten voor koffie, thee, frisdrank 
en enkele snacks. 
 
Het Heymansgebouw heeft een kantine met verse etenswaren. Deze kantine is op maandag 
t/m vrijdag  geopend van 8.45-15.45 uur (tel. 363 5560). 
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3.13 BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Onderwijskunde/GION 
Secretariaat: mw. V.I.M. Mak tel. 3637718, e-mail: V.I.M.Mak@rug.nl, mw. S.M.A. 
Lenderink, tel. 3636635, e-mail: S.M.A.Lenderink@rug.nl, mw. S. Abels 3636631, e-mail: 
S.Abels@rug.nl, Grote Rozenstraat 3, 9721 TJ Groningen 
 
Studieadvies Master Onderwijskunde: mw.drs. J.A.M. Evers, kamer 18, Grote Rozenstraat 38, 
9712 TJ Groningen, tel. 3636480. E-mail: J.A.M.Evers@rug.nl. Spreekuur op: dinsdag en 
vrijdag  
 
Facultaire onderwijsbalie en onderwijsadministratie 
Bij de onderwijsbalie en onderwijsadministratie kan men terecht voor vragen over opzet en 
organisatie van de bacheloropleiding (roosters, intekening, tentamendata) en voor vragen 
omtrent studieresultaten. Op verzoek wordt een gewaarmerkte uitdraai van de studieresultaten 
afgegeven.  
e-mail: owbalie.gmw@rug.nl 
tel: 363 6301 
geopend: dagelijks van 9.00 -17.00 uur 
 
Onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 
Voor vragen m.b.t. het uitreiken van de propedeusebul, de bachelorbul en het afstuderen kun 
je je rechtstreeks wenden tot het onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. 
Mw. L.D. van der Veen, kamer 17, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, tel.: 3636490 
e-mail: owb.pedok@rug.nl 
 
Opleidingscommissie 
Alle leden van de Opleidingscommissie van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde zijn per e-mail bereikbaar. Namen en e-mailadressen vind je op 
www.rug.nl/gmw/faculteit/bestuur. De studentleden van de Opleidingscommissie zijn 
daarnaast bereikbaar via het postvak ‘studentengeleding opleidingscommissie’ (in de hal bij 
de hoofdingang van Gr. Rozenstraat 38). 
 
Beroepsvereniging NVO 
NVO is de beroepsvereniging van (ortho)pedagogen en onderwijskundigen in Nederland. De 
vereniging stelt zich ten doel de wetenschapsbeoefening op (ortho)pedagogisch en 
onderwijskundig terrein te bevorderen, de theoretische en praktische opleiding van 
(ortho)pedagogen en onderwijskundigen te stimuleren en de economische, maatschappelijke 
en professionele belangen van haar leden te behartigen. De NVO telt ruim 3500 leden en is 
gevestigd aan de Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht, tel. 030-2322407. Op internet: 
www.nvo.nl, E-mail: secretariaat@nvo.nl 
De beroepsvereniging: 
- behartigt de beroepsbelangen van haar leden 
- zorgt voor kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering 
- biedt professionele ondersteuning  
- geeft advies en informatie 
- stimuleert de onderlinge contacten tussen beroepsgenoten 
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Post-academisch onderwijs 
PAO 
De secties Gedragswetenschappen, Communicatie en Personeel & Organisatie van de 
Stichting voor Postacademisch Onderwijs (PAO) verzorgen post-academische cursussen voor 
afgestudeerde (ortho)pedagogen, onderwijskundigen en andragogen die zich naast hun werk 
verder in hun vakgebied willen verdiepen. Een folder met uitgebreide informatie over het 
cursusaanbod kan worden aangevraagd bij PAO. Op internet: www.pao.nl. 
 
AOG 
De Stichting Academische Opleidingen Groningen (AOG) biedt cursussen, maat-
werkonderwijs en post-master beroepsopleidingen aan, waarbinnen nauw wordt 
samengewerkt met beroepsgroepen uit de praktijk. Adres: Stichting AOG, Radesingel 50, 
Postbus 7080, 9701 JB Groningen, tel. 3162000. Op internet: www.aog.nl.  
 
Beroepsvereniging de Boka 
De Boka is een Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een 
Academische opleiding. De Boka is in 1996 opgericht als een belangenvereniging. Om de 
doelen beter vorm te kunnen geven is in1998 de Boka als beroepsvereniging opgericht.  
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van (ortho)pedagogische zorg, 
het bijdragen aan de profilering van het beroep van (ortho)pedagoog en de 
(ortho)pedagogische wetenschap en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. 
De vereniging wil deze doelen te bereiken door de (ortho)pedagogische zorg maatschappelijk 
onder de aandacht te brengen; het stimuleren van de discussie over de individuele en 
collectieve (ortho)pedagogische verantwoordelijkheid binnen de beroepsgroep; het 
organiseren van activiteiten ter bevordering van de beroepsdeskundigheid; het opstellen van 
een beroepscode en het hanteren van een registratiesysteem; het verstrekken van informatie en 
het geven van adviezen aan haar leden; het opstellen en onderhouden van een alle leden 
bindende Beroepscode en Klachtenreglement. Voor meer informatie zie: www.boka.org.  
 
3.14 STUDIEVERENIGING ODIOM 
 
ODIOM is de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen. Iedereen die studeert aan 
deze faculteit kan lid worden van ODIOM. ODIOM is er om studenten meer bij de 
pedagogische praktijk te betrekken en om de studie voor alle studenten leuker, interessanter 
en gezelliger te maken. Dit wordt gedaan door excursies naar verschillende 
(ortho)pedagogische instellingen te organiseren, lezingen te houden, verschillende borrels en 
feesten te houden en vele andere (studie)activiteiten te organiseren. 
Daarnaast kunnen leden hun studieboeken kopen via ODIOM. Hierbij krijgen zij een fikse 
korting ten opzichte van de normale winkelprijs. Het introductiekamp wordt ook 
georganiseerd door ODIOM. Tijdens dit weekend kunnen de aankomende pedagogiek 
studenten elkaar op een leuke en ontspannende manier leren kennen. Voor alle duidelijkheid, 
dit is geen ontgroeningskamp, maar een kennismakingsweekend, zodat de eerste contacten al 
voor het eerste college zijn gelegd. Speciaal voor schakelaars organiseert ODIOM een 
schakelaarsdag. Op deze dag kunnen de schakelaars op een ontspannen manier kennis met 
elkaar maken. 
Ook is het mogelijk om actief lid te worden van ODIOM. Dit kan door in het bestuur te gaan 
of in een commissie plaats te nemen. Zowel bestuurswerk als commissiewerk is een erg leuke, 
gezellige en leerzame ervaring en misstaat bovendien niet op je CV. De kamer van ODIOM 
bevindt zich aan de Grote Rozenstraat 38, kamer 19/21. Voor eventuele vragen kun je bellen 
naar 050-3636538 of mailen naar info@odiom.nl. Voor meer informatie: www.odiom.nl. 
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3.15 UNIVERSITAIR AMBULATORIUM GRONINGEN (UAG) 
 
WAT IS HET UAG? 
Het UAG is een onderzoeks- en expertisecentrum voor diagnostiek, interventie/ begeleiding/ 
behandeling, training en wetenschappelijk onderzoek, verbonden aan de afdelingen 
Orthopedagogiek en Onderwijskunde. 
Het UAG beschikt over moderne onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten, zoals een 
onderwijsruimte met electronisch schoolbord, testkamers en observatieruimten met zeer 
geavanceerde audiovisuele opnameapparatuur en een gezins-/spelkamer met gezellig en 
functioneel spelmateriaal. 
 
ACTIVITEITEN 
Buiten de praktijkgerelateerde activiteiten in het studieprogramma die in het UAG gehouden 
worden (bijvoorbeeld practicumonderwijs) kan het UAG door studenten gebruikt worden voor 
het opdoen van praktijkervaring en het oefenen met klinische vaardigheden (op het gebied van 
diagnostiek, interventie en onderzoek). Ook ondersteunt het UAG bij de voorbereiding op de 
stage. 
Het activiteitenaanbod is zeer divers. Gedacht kan worden aan een opleiding of training voor 
het gebruik en toepassen van verschillende instrumenten op het gebied van intelligentie 
(WISC-III, SON e.a.). De training kan bestaan uit het meeluisteren en meekijken bij een 
testafname via de one-way screens en het zelf oefenen van de afname van de test.  
In de testkamers en gezins-/spelkamer worden tests afgenomen bij kinderen of 
interventieprogramma’s uitgevoerd. Hier kunnen studenten bij meekijken of er zelf aan 
deelnemen. Zo doen ze waardevolle praktijkervaring op met het daadwerkelijk werken met 
kinderen. 
De studenten kunnen echter ook activiteiten doen op instellingen zelf. Op verschillende 
scholen (bijv. Renn4-scholen) en instellingen worden trajecten aangeboden voor het 
begeleiden van kinderen met diverse problematieken. 
 
INFORMATIE 
Via Nestor worden alle UAG-activiteiten aangeboden en kunnen studenten zich inschrijven. 
Ook hangen er mededelingen op het prikbord in de centrale hal van het Nieuwenhuisgebouw. 
De meeste activiteiten worden gehonoreerd met EC’s en de studenten ontvangen een 
certificaat voor deelname. 
 
CONTACTGEGEVENS 
Website: http://www.rug.nl/pedok/ambulatorium  
Hoofd UAG: Jelle Drost 
Tel: 050-3636493 / E-mail: j.y.drost@rug.nl 
Secretariaat (maandag t/m donderdag): Margreet Degen 
Tel: 050-3636464 / E-mail: m.r.degen@rug.nl 
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4 MASTER ONDERWIJSKUNDE 
 
4.1 STUDIEPROGRAMMA 
 
Het doel van de master onderwijskunde is studenten op een academisch denk- en werkniveau 
voor te bereiden op de onderwijskundige professie. Naast de methodische en theoretische 
verdieping, kiest de student één van de drie aangeboden programma’s. Deze sluiten aan bij de 
werkvelden waarin onderwijskundigen werkzaam zijn. 
 
1) Onderwijs- & leerlingbegeleiding: hierin staat de begeleiding van leer- en gedragspro-

blemen die zich in het onderwijsleerproces in de school kunnen voordoen centraal. Dit 
programma bereidt o.a. voor op functies bij een onderwijsbegeleidingsdienst. 

2) Didactische vormgeving van het onderwijs: deze richt zich op het ontwerpen en 
ontwikkelen van onderwijsleersituaties. Functies waarop wordt voorbereid betreffen die 
bij instellingen van leerplanontwikkeling, educatieve uitgeverijen, en dergelijke. 

3) Onderwijsbeleid en onderwijsmanagement: hierin staat de ontwikkeling, implementatie en 
evaluatie van onderwijsbeleid centraal zowel als het management van onderwijs zoals dat 
plaats vindt bij nationale en lokale overheden, maar ook bij (grotere) 
onderwijsinstellingen.  

 
In elk van de programma’s maken de studenten kennis met de relevante wetenschappelijke 
theorieën, wordt een verbinding gelegd met het wetenschappelijk onderzoek dat op het 
betreffende terrein wordt uitgevoerd en komen actuele ontwikkelingen in het onderwijs ruim 
aan bod. Studenten die zich helemaal willen specialiseren op het terrein van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder het onderwijsonderzoek, kunnen eventueel de 
tweejarige top master Human Behaviour in Social Contexts volgen.  
 
NB: Een aantal studieonderdelen van de master onderwijskunde zullen in het Engels 
worden aangeboden (zie keuzeprogramma’s verderop in de studiegids). 
 
De opbouw van de master onderwijskunde is als volgt: 
 
                      

  
Semester 1: Methodische en theoretische 
verdieping   

30 
ec’s     

               
     methoden en technieken    5 ec’s      
     onderwijsevaluatie   5 ec’s      
               

  Onderwijs- en   
Didactische 
vormgeving  Onderwijsbeleid en     

  leerlingbegeleiding  van het onderwijs  onderwijsmanagement   
  20 ec’s  20 ec’s  20 ec’s     
               
                      
             

  Semester 2: Afstudeerproject       
30 
ec’s     
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Het eerste semester is geheel gereserveerd voor methodische en theoretische verdieping. De 
cursussen uit dit semester moeten zijn afgerond alvorens aan het afstudeerproject kan worden 
begonnen. In het tweede semester werkt de student aan zijn of haar project dat uiteindelijk 
moet leiden tot het afstudeerwerkstuk (de ‘masterthesis’). 
Iedere student maakt een individueel studieplan bij aanvang van het masterjaar. In dit 
studieplan wordt het doel van de studie geformuleerd in termen van kennis, vaardigheden, en 
mogelijkheden voor de arbeidsmarkt. Ten behoeve van dit studieplan kan de student zich 
tevens oriënteren bij de Wetenschapswinkel voor Onderwijs*) waar informatie over stages 
respectievelijk onderzoeksopdrachten aanwezig is. Op basis van dit studiedoel wordt 
vastgesteld welke kennis en welk onderzoeksvaardigheden nodig zijn om het 
onderzoeksproject naar behoren uit te voeren. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt uit 
het aanbod voor het eerste semester. 
 
Iedere student heeft een staflid als tutor. Deze beoordeelt het studieplan en begeleidt de 
student bij de uitvoering ervan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de 
vakken die de student kiest. Elk van de drie programma’s binnen de master onderwijskunde 
biedt keuzevakken aan, en het is ook mogelijk dat studenten die het ene programma volgen, 
keuzevakken uit een ander programma volgen wanneer dit inhoudelijk aansluit. Zo kan een 
student die de regionale organisatie van zorg in het onderwijs als interessegebied heeft, het 
programma onderwijs- en leerlingbegeleiding volgen, met als keuzevak een onderwerp uit het 
programma onderwijsbeleid en onderwijsmanagement.  
 
Elke student maakt deel uit van een tutorgroep, waarin studenten participeren die een 
aanverwant onderzoeksproject hebben gekozen. De tutor kan tevens begeleider van het 
afstudeerproject zijn, maar noodzakelijk is dit niet. 
 
In het tweede semester wordt onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider gewerkt 
aan de ‘masterthesis’. Afhankelijk van het onderwerp en karakter van het afstudeerproject kan 
een gedeelte van de beschikbare tijd aan praktijkoriëntatie worden besteed. Op gezette tijden 
komen studenten binnen een tutorgroep onder begeleiding van een docent bijeen om verslag 
te doen van hun activiteiten. Dit onderdeel wordt afgerond met een Forum, waarop de student 
een mondelinge presentatie houdt over de resultaten van het afstudeerproject en waar een 
referent (tevens collega-student) een debat entameren over dit afstudeerproject. 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
*) De Wetenschapswinkel voor Onderwijs maakt al vijfentwintig jaar deel uit van Onderwijskunde en is een van 
de negen Wetenschapswinkels van de RuG. Wetenschapswinkels zijn er vooral voor het inzetten van 
universitaire expertise voor maatschappelijke problemen. Studenten kunnen in het kader van hun 
afstudeerproject een onderzoeksopdracht van een (onderwijs-) organisatie of instelling uitvoeren, begeleid door 
een docent en/of de coördinator. Wetenschapswinkelonderzoek is vooral gericht op de praktijk(vragen); de 
onderzoeksresultaten worden in de regel gebruikt voor het oplossen van knelpunten en problemen, het bijstellen 
van beleid, van een project etc. De onderzoeksvraag levert altijd een stageplek op en vaak ontvangen studenten 
een stagevergoeding. De onderzoeksresultaten verschijnen (ook) als wetenschapswinkelpublicatie. 
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4.2 VAKKEN MASTER ONDERWIJSKUNDE 
 
4.2.1.  STUDIESCHEMA 
 
Naam opleiding: GMW Master Onderwijskunde  
Studiejaar: 1 
Studiepad: onderwijskunde, MSc. 
 
sem vaknaam vakcode EC 
I Methoden en Technieken van evaluatieond. PAMAOK014 10 
I a De organisatie van zorg in school en kl PAMAOK002 5 
I a Onderwijsleerproblemen PAMAOK001 5 
I a Onderwijsbeleid PAMAOK007 5 
I a Curriculumtheorie PAMAOK006 5 
I a Theorie van leren en instructie PAMAOK004 5 
I b Professionalisering van leerkrachten PAMAOK003 5 
I b Capita selecta onderwijsbeleid en -man PAMAOK009 5 
I b Onderwijsorganisatie en management PAMAOK008 5 
I b Ontwerpen van leeromgevingen PAMAOK005 5 
I b Educational research and evaluation PAMAOK013 10 
II  Afstudeerproject PAMAOK019 30 
  
 
4.2.2 GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 
 
Methoden en Technieken van evaluatieonderzoek 
 

PAMAOK014

014Docenten: dr. S. Doolaard , dr. A.A.J. Hendriks , A.C. Timmermans  
Coordinator: dr. S. Doolaard 
Doel: Het vak biedt verdieping in kennis, inzicht en vaardigheden van 

empirisch kwantitatief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op 
(quasi)experimenteel (evaluatie)onderzoek. 

Inhoud: De student verwerft kennis over evalueren van 
onderwijsprogramma’s en de onderzoeksmethoden die daarvoor 
gebruikt kunnen worden. Een onderwijsprogramma wordt 
daarbij omschreven als een samenhangend geheel van 
maatregelen dat genomen wordt om een probleem in het 
onderwijs op te lossen. Bij evaluatie-onderzoek naar deze 
onderwijsprogramma’s gaat het dan om de systematische 
toepassing van sociaal-wetenschappelijke 
onderzoeksprocedures om de conceptualisering, het ontwerp, de 
implementatie, en de effecten van dergelijke programma’s vast 
te stellen.  
Verschillende sociaal wetenschappelijke procedures zullen aan 
de orde komen, voornamelijk de (quasi)experimentele 
onderzoeksopzetten. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan 
verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden in deze 
opzetten met betrekking tot het aantal groepen, interventies, 
toetsen etc. De gevolgen die deze keuzes hebben voor de 
interne en externe validiteit van een onderzoek zullen worden 
besproken. Tevens zullen een aantal alternatieven worden 
besproken voor situaties in de praktijk waarin geen 
experimenteel onderzoek kan worden opgezet.  
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De student leert… 
1) hoe een evaluatie wordt opgezet en uitgevoerd (‘wat is de 
achterliggende programmatheorie?’), 
2) hoe men doelstellingen in kaart brengt van de verschillende 
belangengroepen (‘welke doelstellingen worden nagestreefd?’), 
3) hoe nagegaan kan worden of het onderwijsprogramma goed 
is geïmplementeerd en 
4) hoe nagegaan kan worden of het onderwijsprogramma 
doeltreffend en doelmatig is. 

EC: 10 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: computerpracticum, hoorcollege, responsiecollege, werkcollege 

De hoorcolleges bieden verdieping en uitleg van de verplichte 
literatuur, waarin de verschillende in de omschrijving 
genoemde onderdelen naar voren zullen komen. De opdrachten 
bij de hoorcolleges betreffen artikelen bij verschillende stadia 
van evaluatie onderzoek waarbij een aantal vragen beantwoor 

Uren per week: 4 
Toetsvorm: opdrachten, schriftelijk tentamen (essay) 

Voor deelname aan het tentamen is een voldoende voor de 
opdrachten een voorwaarde. Deze opdrachten zullen worden 
beoordeeld op basis van een antwoordmodel. De 
schrijfopdracht bestaat uit twee onderdelen, waarbij de 
studenten feedback en tips krijgen na het inleveren van het 
eerste deel van de opdrac 

Literatuur:  
· Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). , Evaluation: A 

systematic approach (7th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage , € 70,00 
· Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). , Experimental and 

Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: 
Houghton-Mifflin. 

· Reader met opdrachten 
 
 
4.3 KEUZEPROGRAMMA’S 
 
4.3.1 ONDERWIJS- EN LEERLINGBEGELEIDING 
 
Docenten: dr. S. Doolaard, drs. M. van Roy en prof. dr. A.E.M.G. Minnaert 
 
Omschrijving 
Onderwijsbegeleiding is een professionele activiteit, gericht op het (helpen) oplossen van 
problemen die leerkrachten ondervinden bij het begeleiden van leerlingen met leer- en 
gedragsproblemen. In deze differentiatie staat de begeleiding van problemen die zich 
voordoen in onderwijsleerprocessen op school centraal. Die problemen manifesteren zich 
doorgaans als ‘leerlingproblemen’, maar zijn goedbeschouwd tevens leerkrachtproblemen en 
onderwijsproblemen. We spreken daarom ook wel van ‘onderwijsleerproblemen’. Als we de 
problemen van leerkrachten interpreteren als problemen van professionals, kunnen de 
problemen die zij ervaren rondom individuele leerlingen omschreven worden als het niet 
bereiken (of niet dreigen te bereiken) van onderwijsdoelen. De onderwijsbegeleiding richt 
zich op het (alsnog) vinden van middelen om die doelen te bereiken. Het accent van 
onderwijs- en leerlingbegeleiding ligt op het primair onderwijs. 
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Deze begeleiding vindt plaats in afgebakende trajecten, met de volgende kenmerken. 
- Startpunt van het proces vormt de vraag van een leerkracht, ouder of school, de zoge-

naamde ‘begeleidingsvraag’. 
- Het proces is doelgericht en intentioneel; het gaat om het vinden van een oplossing die de 

leerling ten goede komt. 
- De oplossing wordt gezocht in de situatie waarin het probleem zich voordoet: het 

onderwijs in de school. 
- Het realiseren van een oplossing in de onderwijsleersituatie impliceert doorgaans 

effectieve instructie, gedragsverandering bij de leerkracht en vaak ook voorwaarden in de 
interne schoolorganisatie ten einde problemen bij leerlingen te verminderen (zorgarrange-
menten). 

- Het proces verloopt systematisch en methodisch. 
- De context waarin het proces zich afspeelt is medebepalend voor het verloop. Hierbij kan 

gedacht worden aan afspraken tussen de begeleidingsdienst en de school. Deze afspraken 
bepalen het mandaat dat een begeleider krijgt om te handelen met de leerkracht. 

 
Aandachtsgebieden 
In de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
1.  Onderwijsleerproblemen. 
2.  De context waarin de begeleiding van primaire processen zich voltrekt. 
3.  Het handelen van begeleiders bij het begeleiden van primaire processen. 
Deze onderwerpen worden in drie afzonderlijke studieonderdelen van elk 5 ec’s uitgewerkt. 
 
In het kader van de vrije keuzeruimte (5 ec’s) kunnen studenten vrij kiezen uit de andere 
masterprogramma’s binnen de faculteit GMW, en met name binnen de pedagogische weten-
schappen en de onderwijskunde. Binnen de master onderwijskunde vormen de studieonder-
delen ‘Theorieën van leren en instructie’ (zie programma ‘Didactische vormgeving van het 
onderwijs’) en ‘Onderwijsbeleid’ (zie programma ‘Onderwijsbeleid en onderwijsmanage-
ment’) een aanbevelingswaardige invulling van de keuzeruimte in het programma ‘Onderwijs- 
en leerlingbegeleiding’. 
 
 
Onderwijsleerproblemen 
 

PAMAOK001

Docent: prof. dr. A.E.M.G. Minnaert  
Coordinator: prof. dr. A.E.M.G. Minnaert 
Doel: Dit studieonderdeel heeft als doel kennis bij te brengen over de 

achtergronden, diagnose, behandeling en ‘remedial teaching’ 
van specifieke onderwijsleerproblemen, m.n. leesproblemen 
(technisch en begrijpend lezen), spellingproblemen, 
rekenproblemen, ADHD (attention-deficit/hyperactivity 
disorder) en sociaal-emotionele problemen. 

Inhoud: Focus van dit onderdeel is tweevoudig: diagnostiek en 
interventie. De diagnostiek van onderwijsleerproblemen vereist 
inzicht in de achtergronden en verklaringstheorieën van o.a. 
lezen, spellen en rekenen. De (ortho)didactische en 
onderwijskundige (al dan niet interventiegerichte) aanpak 
vraagt daarentegen inzicht in gangbare modellen en technieken 
ter preventie en remediëring van onderwijsleerproblemen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege, zelfstudie 
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Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: werkstuk 

Beoordeling van presentaties, o.a. via peer-assessment 
Literatuur:  

· Ruijssenaars, A.J.J.M., & Ghesquière, P. (Red.) (2002), Dyslexie en 
dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen (ISBN: 90-
334-5148-4), € 22,50 

· Swanson, H.L., Harris, K.R., & Graham, S. (2003), Handbook of learning 
disabilities (keuzeliteratuur uit dit boek) (beschikbaar in bibliotheek) 
(ISBN: 1-57230-851-6), € 60,00 

· Ruijssenaars, A.J.J.M. (2004), Leerproblemen en leerstoornissen. 
Remedial teaching en behandeling. Hulpschema?s voor opleiding en 
praktijk. (tweede aangepaste druk) (ISBN: 90-5637-393-5), € 25,95 

 
 
De organisatie van zorg in school en klas 
 

PAMAOK002

Docenten: dr. E.D. Thoutenhoofd , drs. A.C.M. van Roy  
Coordinator: drs. A.C.M. van Roy 
Doel: Aan het eind van deze cursus ben je in staat alle aspecten 

rondom de zorg in school en klas te omschrijven. Je verricht 
samen met medestudenten in een kort tijdsbestek onderzoek op 
een school. De resultaten van dit onderzoek zul je 
beargumenteerd kunnen analyseren en verklaren vanuit de 
geraadpleegde Literatuur. Uiteindelijk ben je in staat 
individueel een kort onderzoeksverslag te schrijven en 
presenteer je de bevindingen van het (deel)onderzoek aan 
medestudenten. 

Inhoud: Problemen die betrekking hebben op primaire processen spelen 
zich altijd af in de context van de school haar ‘zorgstructuur’. 
De zorgstructuur van een school wordt gevormd door beleid op 
macro en mesoniveau en bepaalt voor een deel de 
mogelijkheden van docenten om in hun klas adaptief onderwijs 
te verzorgen waarin alle leerlingen passend onderwijs krijgen. 
Interne en externe begeleiders houden bij het analyseren en 
oplossen van (onderwijs-)leerproblemen rekening met deze 
specifieke context. Studenten verwerven in dit onderdeel kennis 
van het beleid op macro- en mesoniveau ten aanzien van zorg, 
de zorgstructuur op school- en bovenschoolsniveau en adaptief 
onderwijs in de klas. Ook het analyseren en diagnosticeren van 
problemen in de organisatie van de zorg in de school en de klas 
komen aan de orde, alsmede het adviseren en begeleiden zoals 
dat in de context van de onderwijsbegeleiding gebeurt. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: zelfstudie, hoorcollege, werkcollege 

Tijdens de werkcolleges zullen (levensechte) cases van 
problemen rondom zorg van een school worden voorbereid, 
onderzocht en geannalyseerd, waarvan het resultaat uiteindelijk 
wordt gepresenteerd in groepjes als individueel wordt 
beschreven in een onderzoeksverslag. 

Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijke opdrachten 

Beoordeling van de gepresenteerde en beschreven opdrachten 
aan de hand van antwoordmodellen. 
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Literatuur:  
· Ireson, J. & Hallam, S. (2001), Ability Grouping in Education. London: Paul 

Chapman Publiching, pp. 228, € 33,00 
· Blok, H. (2003), Adaptief onderwijs: Betekenis en effectiviteit. Pedagogische 

studien, 81 (1), 5-27 (Bibliotheek) 
· Lagerweij & Voogt-Lagerweij (2004), Anders kijken. De dynamiek van een 

eeuw onderwijsverandering. Antwerpen: Garant, pp. 410, € 29,95 
· Meijer, W. (2009), Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. 

Amersfoort: CPS. (deel I en II verplicht) (ISBN: 9789065086068), € 28,90 
· Reezigt, G.J. & Houtveen, A.A.M. (2002), Ontwikkelingen in en effecten van 

adaptief onderwijs in de klas en integrale leerlingenzorg op schoolniveau. 
Groningen: GION (ISBN: 9066904879) 

 
 
Professionalisering van leerkrachten en verbetering 
van zorgkwaliteit 
 

PAMAOK003

Docenten:  Gastdocent(en) , drs. A.C.M. van Roy  
Doel: Aan het eind van dit vak kun je verschillende methodes 

onderkennen voor het professionaliseren van leerkrachten en 
het verbeteren van zorgkwaliteit. Je zult beargumenteerd een 
eigen nadruk leggen op een van drie verbeteringsprocessen, die 
allen betrekken op een rol als begeleider of consultant. Je zult 
met behulp van de literatuur reflecteren op de interactie tussen 
de theorie van professionalisering en de onderwijskundige 
praktijk. En ten slotte zul je een eigen productieve houding 
aannemen ten aanzien van professionalisering in het onderwijs. 
In het laatste college en in het eindwerkstuk kun je evalueren 
wat je binnen deze vier leerdoelen hebt bereikt. 

Inhoud: Het vak opent met een eerste verkennende opdracht waarin je je 
huidge inzicht in professionalisering uiteenzet. Daarna wordt 
het concept professionalisering ingekaderd vanuit (a) een 
theoretisch, en (b) een praktisch onderwijskundig perspectief. 
Het eerste kader kun je gebruiken om een eigen betekenis te 
geven aan professionalisering. Het tweede kader biedt je de 
instrumenten aan om professionalisering in het onderwijs te 
ondersteunen. Daarbij komen in opeenvolgende hoorcolleges 
drie methoden aan bod: handelingsgerichte diagnostiek, 
consultatieve leerlingbegeleiding, en het voeren van open 
leergesprekken. Het vak biedt een excursie naar het 
Wenckebach Instituut (UMCG), een werkcollege over 
denkstijlen, en sluit af met een leergesprek practicum. Dit vak is 
bij uitstek geschikt voor studenten die zich een ondersteunende, 
consultatieve, of kwaliteitsbevorderende rol in onderwijs of 
zorg toedenken. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Dit programma staat open voor deelname door buitenlandse 

studenten, en kan daardoor in het Engels worden gegeven. 
Alternatieve Engelstalige teksten vervangen dan de Nederlandse 
titels in de literatuur. 



HOOFDSTUK 4 
 

STUDIEGIDS MASTER ONDERWIJSKUNDE 2011/2012 32

Literatuur:  
· Baumfield, V., Hall, E. & Wall, K. (2008) , Approaches to Clinical 

Supervision: Alternatives for Improving Instruction (Tweede druk) Norwood: 
Christopher-Action research in the classroom. London, Sage. (Library 065.53) 
(ISBN: 9781412930406), € 25,99 

· Pameijer, N. & Beukering, T. van (2004), Handelingsgerichte diagnostiek. Een 
praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijs- en 
opvoedingsproblemen. (Tweede volledig herwerkte uitgave) Leuven: Acco. 
(Library 630.117) (ISBN: 9789033455339), € 34,10 

· Meijer, W. (2009), Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. 
Amersfoort: CPS. (Library 747.297) (ISBN: 9789065086068), € 28,90 

· Earl, L.M. & Timperley, H. (2008), Professional learning conversations. 
Challenges in using evidence for improvement. New York, Springer-Verlag. 
(Library tbc) (ISBN: 9781402069161), € 22,99 

 
 
4.3.2 DIDACTISCHE VORMGEVING VAN HET ONDERWIJS 
 
Docenten: dr. H.T.A. Amsing, dr. E.G. Harskamp en prof. dr. M.P.C. van der Werf  
 
Uitgangspunten en doelstellingen 
Het Masterprogramma ‘Didactische vormgeving van het onderwijs’ richt zich op het 
ontwerpen en ontwikkelen van geïnstitutionaliseerde onderwijsleersituaties die plaatsvinden 
in het brede educatieve spectrum van primair onderwijs tot en met volwasseneneducatie. Niet-
geïnstitutionaliseerde vormen van educatie als bedrijfsopleidingen vallen daarmee buiten het 
gezichtsveld van de variant.  
 
De variant bereidt zowel voor op het zelf ontwikkelen van onderwijs als op het 
coördineren/ondersteunen/begeleiden van professionals die onderwijs ontwikkelen. Dit soort 
functies kan worden vervuld bij instellingen als SLO, Cito, Pedagogische Centra en 
educatieve uitgeverijen, maar ook bij grote onderwijsinstellingen die zelf een onderwijs-
kundige in dienst hebben voor het initiëren en implementeren van onderwijsvernieuwing op 
micro- en mesoniveau. 
 
De master biedt de student wetenschappelijke kennis van en inzichten in (effectieve) 
onderwijsleersituaties gebaseerd op theorieën en empirisch onderzoek op het gebied van 1) 
leerprocessen (hoe leren mensen, leren in relatie tot kenmerken van de leerder), 2) effectieve 
leeromgevingen en leerkrachtgedrag (hoe moet je het onderwijs inrichten zodat doelen snel en 
goed worden behaald) en 3) onderwijsontwikkeling (met name inzicht in het ontwerpproces, 
curriculumtheorie; reflectie op doelstellingen vanuit cultuur-historisch perspectief en vertaling 
hiervan naar leerinhouden). 
 
Aandachtsgebieden 
In het programma ‘Didactische vormgeving van het onderwijs’ komen de volgende verplichte 
onderdelen aan bod: 
1. Theorie van leren en instructie. 
2. Ontwerpen van leeromgevingen. 
3. Curriculumtheorie. 
 
In het kader van de vrije keuzeruimte (5 ec’s) kunnen studenten vrij kiezen uit de andere 
masterprogramma’s binnen de faculteit GMW, en met name binnen de pedagogische weten-
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schappen en de onderwijskunde. Binnen de master onderwijskunde vormen de studieonder-
delen ‘Onderwijsleerproblemen’ (zie programma ‘Onderwijs- en leerlingbegeleiding’) en 
‘Onderwijsbeleid’ (zie programma ‘Onderwijsbeleid en onderwijsmanagement’) een aanbeve-
lingswaardige invulling van de keuzeruimte in het programma ‘Didactische vormgeving van 
het onderwijs’.  
 
 
Theorie van leren en instructie 
 

PAMAOK004

Docent: prof. dr. M.P.C. van der Werf  
Coordinator: prof. dr. M.P.C. van der Werf 
Ingangseisen: Bachelorcursus Onderwijspsychologie 
Doel: Het doel van de cursus is het verkrijgen van kennis en begrip 

van leerprocessen en individuele verschillen hierin, en hoe deze 
beinvloed worden door instructie en de leeromgeving 

Inhoud: De cursus is gericht op verschillende theorieen over leren en 
instructie. De wetenschappelijke ontwikkeling van instructie 
omvat de beschrijving en analyse van de kennis en 
vaardigheden die verworven moeten worden, beschrijving van 
de condities die leren bevorderen (leerprocessen en de 
leeromgeving), en de effecten van instructie. In de cursus wordt 
in het bijzonder aandacht besteed aan de resultaten van 
empirisch onderzoek naar de relaties tussen deze componenten. 
Hierdoor worden antwoorden verkregen op vragen zoals voor 
welk soort kennis of vaardigheden en voor welk type leerlingen 
zijn welke instructievormen het meest effectief. Niet alleen 
cognitieve aspecten van leren worden behandeld, maar ook 
motivationele en emotionele aspecten. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

en practicum (deelname verplicht), waarin groepjes studenten 
presentaties verzorgen, en opdrachten worden besproken 
(algemene feedback) 

Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: opdrachten 

de opdrachten betreffen vragen over de literatuur. Per opdracht 
wordt een cijfer toegekend. Het totaal van de cijfers bepaalt het 
eindcijfer. Er vindt geen tussentijdse, individuele feedback 
plaats, zodat in principe elke opdracht serieus moet worden 
gemaakt (voorkomen van strategisch gedrag). 

Opmerkingen: N.B. De boeken dienen bij aanvang van het eerste college in het 
bezit te zijn van de studenten, en dus tijdig (twee maanden van 
te voren) te worden besteld. 
Afhankelijk van of er buitenlandse studenten mee doen, kan dit 
vak in het Engels worden gegeven. 

Literatuur:  
· P.A. Alexander & P.H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology 

(paperback). Lawrence Erlbaum Associates, 2th edition (may 2006) (ISBN: 
9780805859713), € 80,00 
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Ontwerpen van krachtige leeromgevingen 
 

PAMAOK005

Docent: prof. dr. E.G. Harskamp  
Inhoud: De term ‘leeromgeving’ is in zwang geraakt met het ontstaan 

van leren via computer en Internet, maar hoeft daar niet speciaal 
betrekking op te hebben. In een leeromgeving zijn didactische 
functies als: informatie over leerdoelen en organisatie van het 
onderwijs, de presentatie van leerinhouden, het bieden van 
opdrachten en inhoudelijke feedback of het geven van 
evaluatiemiddelen, vormgegeven. Met ‘krachtige 
leeromgevingen’ worden leeromgevingen bedoeld die adaptief, 
interactief en contextrijk onderwijs bieden (zie De Corte, 2003). 
Dit onderdeel richt zich op verdere verdieping van kennis over 
het toepassen van leerpsychologie en instructie-ontwerp. 
Instructional-design-theorie is te omschrijven als kennis voor
het creëren van onderwijsprogramma’s rekening houdend met 
de aard van de doelstellingen en situationele factoren gelegen in 
de persoon van de lerende en de omgeving. In het eerste deel 
van de cursus wordt ingegaan op de toonaangevende 
multimediatheorie van Richard Mayer en de consequenties 
daarvan voor het ontwerpen van onderwijsprogramma’s en in 
het tweede deel op onderzoek naar krachtige leeromgevingen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: werkcollege 

Presentatie 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 

Schriftelijk tentamen over verplichte literatuur. Op voldoende 
niveau uitvoeren van de opdrachten. 

Literatuur:  
· beschikbaar via Nestor, acht actuele wetenschappelijke artikelen 
· Clark, R.C. & Mayer, R.E. (2007), E-learning and the science of 

Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of 
Multimedia. Learning with CD-rom. Second Edition. Pfeiffer (pp. 476) 
(ISBN: 978-0-7879-8683-4), € 42,00 

 
 
Curriculumtheorie 
 

PAMAOK006

Docent: dr. H.T.A. Amsing  
Inhoud: Hedendaagse curriculuminnovaties steunen op ideeen die 

onderwijskundigen in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. 
Om vernieuwingen te kunnen doorzien is het van belang kennis 
te hebben van deze ideeen en van de context waar ze zijn 
ontstaan. Dit onderdeel behandelt het curriculum vanuit een 
theoretisch en cultuur-historisch perspectief. Aan bod komen 
enkele belangrijke stromingen en klassieke auteurs op het 
gebied van het curriculum. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum, zelfstudie 
Uren per week: Variabel 
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Toetsvorm: presentatie, tentamen 
Opmerkingen: Dit college wordt ook aangeboden als onderdeel van het 

internationale programma en de voertaal is daarom Engels. 
Literatuur:  
· Kliebard, Herbert, M. (2004) , The struggle for the American curriculum. 

1893-1958. 3rd edition New York: Falmer Press, € 37,99 
· Een zelf samengestelde literatuurlijst van ongeveer 150 pagina’s betreffende 

de gekozen actor. 
 
 
4.3.3 ONDERWIJSBELEID EN ONDERWIJSMANAGEMENT  
 
Docenten: dr. R Maslowski, prof. dr. R.J. Bosker en dr. R.H. Hofman 
 
Omschrijving : 
Het onderwijsbeleid stelt in hoofdlijnen de doelen die met het onderwijs bereikt moeten 
worden vast, alsmede de middelen waarmee en de kaders waarbinnen dat moet gebeuren. 
Beleid wordt zowel gemaakt door overheden (de nationale overheid, lokale overheden) als 
door intermediaire organisaties (zoals besturenorganisaties en samenwerkingsverbanden), als 
uiteindelijk door de onderwijsinstellingen zelf. Op de lagere niveaus moet dit beleid 
vervolgens vertaald worden, en moet de organisatie op een zodanige wijze worden 
aangestuurd dat op een doeltreffende en doelmatige wijze de maatschappelijk taak wordt 
vervuld. Centraal in deze differentiatie staan de wetenschappelijke theorieën die de rationale 
vormen van sturingsprocessen in het onderwijs. Daarbij komen vragen aan bod als: 
 
- Wat is de rationale van centrale sturing door de overheid versus meer decentralisatie in het 

onderwijs? 
- Hoe verhouden zich ideeën over minder regels (deregulering), vergrote autonomie voor 

onderwijsinstellingen, ‘accountability’ en marktwerking in het onderwijs tot de maat-
schappelijke taak die vervuld moet worden? 

- Welke innovatietheorieën liggen ten grondslag aan grootschalige vernieuwingen in het 
onderwijs, zoals de ROC-vorming, de invoering van het vmbo en het studiehuis, de 
operatie Weer Samen Naar School, en welke besturingsfilosofie vormt hiervan de 
achtergrond? 

- Welke generieke organisatiemodellen kunnen worden onderscheiden, en welke hiervan 
zijn met name belang voor onderwijsinstellingen waar het werk door professionals wordt 
gedaan? 

- Welke managementopvattingen zijn relevant voor aansturingsprocessen in onderwijsin-
stellingen, en wat zijn de daaraan ten grondslag liggende aannames over de instelling als 
organisatie en over het functioneren van haar leden? 

- Welke verschillende typen organisatieculturen kunnen onderscheiden worden, en hoe 
verhouden deze zich de verschillende typen doelstellingen? 

- Hoe kan organisatieverandering in gang worden gezet, welke obstakels moeten daarbij 
overwonnen worden (de zogenaamde ‘micropolitiek in organisaties’), en welke rol speelt 
leiderschap hierbij? 

 
In de opleiding wordt aandacht besteed aan: 
1) de meer macrovraagstukken van beleidsvorming en sturing; 
2) aan de mesoaspecten die te maken hebben met de organisatie en het management van 

onderwijsinstellingen; 
3) een capita selecta deel waarin de student zich verdiept in één zelf gekozen onderwerp. 
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Met deze drie vakken kan men 15 ec’s realiseren, zodat er nog ruimte overblijft voor 5 ec’s 
aan keuzevakken. Daarvoor komen de vakken uit de andere trajecten in aanmerking (met 
name relevant zijn de vakken De organisatie van zorg in school en klas en Curriculum-
theorie), of vakken van de master Pedagogische Wetenschappen of vakken van verwante 
studierichtingen (zoals Sociologie en Arbeids- & Organisatiepsychologie). 
 
 
Onderwijsbeleid 
 

PAMAOK007

Docent: dr. R. Maslowski  
Coordinator: dr. R. Maslowski 
Inhoud: In dit onderdeel verwerft de student kennis over de wijze 

waarop de overheid het onderwijs aanstuurt, gegeven de 
maatschappelijke functies die het onderwijs dient te vervullen. 
Bestudeerd wordt de inrichting van het onderwijsbestel, en 
theorieën over beleidsvoering en sturing in het onderwijs. Deze 
onderwerpen worden in de cursus onder meer in historisch 
perspectief beschouwd. Daarbij worden enerzijds consistente 
beleidslijnen over de jaren heen, als ook paradoxen en 
inconsistenties in de beleidsvoering onderscheiden. Meer 
concreet wordt ingegaan op het dilemma van enerzijds centrale 
sturing en anderzijds een grotere autonomie voor instellingen, 
en hoe dit in de beleidspraktijk gestalte krijgt. Belicht in dit 
verband wordt het gevoerde beleid met betrekking tot de 
kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs, de verhouding 
tussen publiek en privaat onderwijs, het toezicht op het 
onderwijs, het leraarschap, en de bekostiging van het onderwijs. 
De student krijgt hiermee een conceptueel kader aangereikt 
voor het bestuderen en evalueren van onderwijsbeleid. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: werkcollege 

Voorts groepsgewijs toepassen van de stof bij de analyse van 
een zelf geselecteerde beleidscasus, waarover een paper wordt 
geschreven en een presentatie wordt gegeven. 

Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijke opdrachten 

Tentamen met algemene vragen over de stof 
Literatuur:  
· Reader  
 
 
Onderwijsorganisatie en management 
 

PAMAOK008

Docenten: dr. R.H. Hofman , dr. R. Maslowski  
Coordinator: dr. R. Maslowski 
Inhoud: In dit onderdeel verwerft de student kennis over de organisatie 

en het management van onderwijsinstellingen. Uitgangspunt 
vormen verschillende benaderingen voor de organisatie van 
scholen die voortvloeien uit verschillende perspectieven op 
organisaties. Met name wordt ingegaan op de 
contingentietheorie van organisaties, waarin de centrale 
gedachte is dat de meest optimale structuur van een organisatie 
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en de meest effectieve wijze om werkprocessen te coördineren 
afhangt van factoren in de interne en externe omgeving van de 
organisatie. Organisatiestructuren worden wel de ‘blauwdruk’ 
van organisaties genoemd. Daar kan men de ‘rooddruk’ 
tegenover stellen, ofwel de cultuur in de organisatie. Met name 
voor veranderingsprocessen (‘transformaties’) zijn die culturele 
aspecten van wezenlijk belang. Daarnaast is aandacht voor het 
kwaliteitsbeleid in onderwijsinstellingen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

Inleidende hoorcolleges 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze), schriftelijk tentamen (essay) 

Tentamen 
Opmerkingen: Het vak wordt volledig in het Engels verzorgd. Het wordt

gezamenlijk aangeboden voor studenten uit de internationale 
master. 

Literatuur:  
· Hanson, E.M. (1990), Educational Administration and Organizational 

Behavior. Boston: Allyn & Bacon, € 68,00 
· Reader met onderzoeksartikelen, € 5,00 

 
 
Capita selecta onderwijsbeleid en management 
 

PAMAOK009

Docent: dr. R.H. Hofman  
Coordinator: dr. R.H. Hofman 
Inhoud: In dit keuzeonderdeel verdiept de student zijn kennis op een 

specifiek deelterrein van onderwijsbeleid en 
onderwijsmanagement. Thema’s kunnen liggen op het terrein 
van de algemene organisatiekunde (bijv. leiderschap, ‘learning 
organisations’), van bestuur en management (’good 
governance’, onderwijsinspectie, kwaliteitsbeleid), effectief 
onderwijs en innovatie, internationale vergelijking 
onderwijssystemen (’institutional contexts’, ‘public-private’) en 
dergelijke. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: zelfstudie 

De student kiest literatuur uit een deels verplichte lijst van 
tijdschriften. De literatuur wordt bestudeerd vanuit een in 
overleg met de docent overeengekomen vraagstelling en 
literatuurlijst. De resultaten worden neergeslagen in een review 
artikel (in het Nederlands of in het Engels). 

Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 

Beoordeling van het artikel, en een mondeling 
‘tentamen’/feedback naar aanleiding van het review artikel 

Opmerkingen: Dit vak is geschikt voor Nederlandse en buitenlandse Master 
studenten. Nederlandse studenten schrijven het werkstuk in het 
Nederlands, de buitenlandse studenten in het Engels. 
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4.4 KEUZEVAKKEN  
 
In elk van de drie programma’s is een keuzeruimte van 5 ec’s voorzien. Studenten kunnen 
kiezen uit de onderdelen van andere master programma’s (onderwijskunde) wanneer dit 
inhoudelijk aansluit.  
 
 
4.5 HET AFSTUDEERPROJECT 
 
Afstudeerproject: onderzoek & scriptie (Master Thesis) 
 

PAMAOK019

Docent: diverse docenten 
EC: 30 
Semester: semester II 
Uren per week: Variabel 
 
De tweede helft van het masterjaar is ingeruimd voor het afstudeerproject. Het afstudeer-
project bestaat uit drie activiteiten: 
- voorbereiden, uitvoeren van en rapporteren over onderzoek; 
- verdiepen van veldkennis; 
- communiceren over wetenschapuitoefening. 
De kern van het afstudeerproject bestaat uit het relatief zelfstandig ontwerpen en uitvoeren 
van onderzoek. Daarover wordt gerapporteerd in de ‘masterthesis’. De masterthesis is een 
beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een 
experiment, een veldonderzoek, een secundaire analyse of een literatuuronderzoek. In de 
masterthesis toont de student zijn vermogen een eigen wetenschappelijke bijdrage te kunnen 
leveren. De masterthesis is een individueel product. Als twee studenten samen een thesis 
schrijven is van elk de individuele bijdrage zichtbaar. Uit de thesis moet blijken dat een 
gedegen oriëntatie heeft plaatsgehad op de literatuur met betrekking tot het onderwerp. De 
oriëntatie moet resulteren in een wetenschappelijk verantwoorde probleemstelling en in een 
duidelijk interpretatiekader voor de onderzoeksresultaten. 
 
Aan een thesis worden de algemene normen voor rapportage, zoals een consistente en 
logische opbouw van het betoog, gesteld. Ook behoort de student de leesbaarheid te 
bevorderen door taalfouten te vermijden, grammaticale regels goed toe te passen en beknopt 
te formuleren. Het geheel moet zijn geschreven als een beredeneerde, lopende tekst zonder al 
te veel puntsgewijze opsommingen. Bij citaten of vrije weergave uit de literatuur dient steeds 
nauwkeurig de bron te worden vermeld. Het raadplegen van handleidingen over schriftelijk 
rapporteren wordt voorondersteld. 
 
Bij de thesis telt met name het eindproduct. Gemeten naar kwaliteitsnormen en formele 
vereisten is een thesis vergelijkbaar met een wetenschappelijk artikel in een erkend weten-
schappelijk, onderwijskundig tijdschrift. De omvang van de thesis is circa veertig pagina’s A4 
(zonder bijlagen), regelafstand 1½, lettertype Times New Roman, grootte 12 (of letters van 
een ander type van vergelijkbare grootte). De thesis begint met een korte inleiding, waarin de 
grote lijnen worden beschreven en in een kader worden geplaatst. De thesis eindigt met een 
korte samenvatting van een of twee pagina’s, waarin de nadruk ligt op de onder-
zoeksresultaten. Het onderzoek in het kader van de thesis wordt uitgevoerd naar aanleiding 
van werkzaamheden in het veld, bijvoorbeeld bij een schooladviesdienst of een afdeling 
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onderwijs bij een grote educatieve instelling of bij de overheid of bij een onderzoeksinstituut. 
Op deze manier wordt de veldkennis van de student vergroot. 
 
De thesis wordt begeleid door een docent die inhoudelijk betrokken is bij een van de 
afstudeerprogramma’s. Zonodig kan de student een beroep doen op een tweede begeleider 
voor de specifiek methodologische en statistische kanten van het onderzoek. De begeleiding 
vindt plaats op basis van een onderzoeksvoorstel dat door de student wordt ontwikkeld en 
door de begeleidende docent wordt geaccordeerd. De thesis wordt in eerste instantie beoor-
deeld door de eerst-verantwoordelijke begeleider. Voor elke thesis wordt een tweede beoorde-
laar aangewezen. Het tentamenbriefje voor de thesis dient door beide beoordelaars onder-
tekend te worden. Indien er tussen beide beoordelaars geen consensus mogelijk blijkt met 
betrekking tot het eindoordeel aangaande de thesis, dan stelt de examencommissie het cijfer 
vast. Mocht de student ontevreden zijn over de beoordeling, al dan niet na uitspraak van de 
examencommissie, dan kan deze zich wenden tot het College van Beroep voor de Examens. 
 
Forum 
In de Tutorgroep bereiden de studenten zich onder andere voor op het Forum. Men leert hoe 
te refereren (met kritische vragen). Er zal een rooster opgesteld worden wanneer de 
forumbijeenkomsten plaatsvinden. 
 
Afgeronde en goedgekeurde theses worden gepresenteerd aan het Forum van docenten en 
medestudenten. Hiervoor moet men zich zes weken van tevoren aanmelden bij de admini-
stratie, mw. M.J. Kroeze, e-mail: M.J.Kroeze-Veen@rug.nl. Twee weken voorafgaand aan het 
Forum dient men de thesis en de samenvatting in te leveren. 
 
Ten bate van het archief van de afdeling PEDOK dienen er twee gedrukte exemplaren van de 
masterthesis te worden ingeleverd bij het onderwijsbureau. Deze exemplaren zullen, wanneer 
de student is afgestudeerd, bij Hans Knot en in de bibliotheek komen te staan en ter uitlening 
van studenten ter beschikking komen. 
 
Meer informatie over het Forum Onderwijskunde is te vinden op Nestor.   
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL BETROKKEN BIJ HET ONDERW IJS 
 
Amsing, mw. dr. H.T.A. 
Grote Rozenstraat 38, tel. 3636498 
Spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur 
E-mail: h.t.a.amsing@rug.nl 
 
Bosker, prof. dr. R.J. 
Grote Rozenstraat 3,  tel. 3636791 
Spreekuur: volgens afspraak via het secretariaat 
E-mail: r.j.bosker@rug.nl 
 
Doolaard, mw. dr. S.  
Gion, Grote Rozenstraat 3, tel. 3636660 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: s.doolaard@rug.nl 
 
Harskamp, prof. dr. E.G. 
Grote Rozenstraat 3, tel. 3636691 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: e.g.harskamp@rug.nl 
 
Hendriks, mw. dr. A.A.J. 
Grote Rozenstraat 3, tel. 3636680 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: a.a.j.hendriks@rug.nl 
 
Hofman, mw. dr. R.H. 
Grote Rozenstraat 3, tel. 3636658 
E-mail: r.h.hofman@rug.nl  
 
Maslowski, dr. R. 
Grote Rozenstraat 3, tel. 3637165 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: r.maslowski@rug.nl 
 
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G. 
Grote Rozenstraat 38, tel. 3636495 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: a.e.m.g.minnaert@rug.nl 
 
Roy, mw. drs. A.C.M. van 
Grote Rozenstraat 38, tel. 3636175 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: a.c.m.van.roy@rug.nl  
 
Thoutenhoofd, dr. E.D. 
Grote Rozenstraat 38, tel. 3639738 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: e.d.thoutenhoofd@rug.nl  
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Timmermans, mw. A.C. MSc. 
Grote Rozenstraat 3,  tel. 3635740 
Spreekuur: volgens afspraak 
E-mail: a.c.timmermans@rug.nl 
 
Werf, mw. prof. dr. M.P.C. van der 
Grote Rozenstraat 3, tel. 3636657 
Spreekuur: na afspraak via het secretariaat  
E-mail: m.p.c.van.der.werf@rug.nl 
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A: Het Studentenstatuut 
 
Het Studentenstatuut 
Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de 
universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de Wet op Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die specifiek 
van de RUG afkomstig zijn. Deze laatste regelingen zijn opgenomen in de bijlagen bij het 
instellingsdeel van het Studentenstatuut.  
 
Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen. In het instellingsspecifiekdeel worden de algemene 
rechten en plichten genoemd voor de gehele universitaire organisatie, zoals inschrijving en 
rechtsbescherming. Het instellingsdeel is te vinden op de website van de RUG 
(www.rug.nl/studenten/ > rechtspositie > studentenstatuut). 
In het instellingsdeel van het Studentenstatuut worden de artikelen van wetten en regelingen niet 
letterlijk geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende onderwerpen 
zijn links opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling. 
 
Het opleidingsspecifiekdeel beschrijft de rechten en plichten die specifiek gelden voor een 
opleiding, zoals examens en studiepunten. Deze verschillen per opleiding en faculteit. Je kunt het 
opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in de facultaire 
studiegidsen. 
 
Geldigheid 
Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2011-2012. Het instellingsdeel van het 
Studentenstatuut wordt jaarlijks, met instemming van de Universiteitsraad, door het College van 
Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan gaan de 
wettelijke regels voor. 
 
Bekendmaking 
Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van Bestuur 
met de vermelding waar zij het Studentenstatuut op de website van de RUG kunnen vinden en 
waar zij binnen de universiteit het statuut kunnen inzien. 

Het belang van het Studentenstatuut 
Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. Als je 
je niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk consequenties 
voor je rechten, bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. 
Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het 
Studentenstatuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel geval 
niet altijd eenduidig en voorspelbaar is. Ten slotte is ‘recht’ nooit statisch, maar voortdurend in 
ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken met andere regelingen 
dan ouderejaars. Zorg er dus altijd voor dat je je goed laat informeren door jouw faculteit en/of 
het Studenten Service Centrum (SSC) en lees het Studentenstatuut goed door. 
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Onderwerpen in het Studentenstatuut 
Het centrale deel van het Studentenstatuut bevat nadere informatie over de rechten en plichten 
van de student met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
- toegang en toelating tot universitaire opleidingen, 
- inschrijving en beëindiging inschrijving, betaling collegegeld, 
- het onderwijs, inclusief het bindend studieadvies, 
- de tentamens en examens, 
- financiële ondersteuning in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden, 
- medezeggenschap, 
- gedragsregels, 
- rechtsbescherming, klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures. 
 



BIJLAGE 2 
 

STUDIEGIDS MASTER ONDERWIJSKUNDE 2011/2012 48

B: Adressen Centrale instanties Rijksuniversiteit Groningen 
 
ALGEMENE ADRESSEN 
 
College van Bestuur (CvB) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5285 
 
Universiteitsraad (U-raad) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8535 
E: uraad@rug.nl 
I: www.rug.nl/uraad 
 
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)  
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5440 
E: abjz@rug.nl 
I: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/abjz 
 
Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) 
B: Zernikeborg, Nettelbosje 1  
P: Postbus 11044, 9700 CA Groningen 
T: (050) 363 9200 
E: secretariaat-cit@rug.nl 
I: www.rug.nl/cit 
Helpdesk CIT: 
T: (050) 363 3232 
E: servicedesk-centraal@rug.nl 
 
Arbo- en Milieudienst (AMD) 
B+P: Visserstraat 49, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5551 
E: amd@rug.nl 
I: www.rug.nl/amd 
 
Bureau Vertrouwenspersoon 
Marijke Dam, Vertrouwenspersoon 
B+P: Visserstraat 47, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5435 
E: j.m.dam@rug.nl 
I: www.rug.nl/vertrouwenspersoon 
 
Klachtencommissie (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie 
P: Antwoordnummer 172, 9700 AB Groningen 
 
ADRESSEN VOOR STUDENTEN 
 
Centrale Studentenbalie 
B: Broerstraat 5  
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P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8066 
E: csb@rug.nl 
I: www.rug.nl/hoezithet, www.rug.nl/insandouts  
 
International Service Desk (ISD) 
B: Broerstraat 5 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8181 
E: isd@rug.nl 
I: www.rug.nl/isd 
 
Studentendecanen, onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8066 
E: csb@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Studentenpsychologen, onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5544 
E: studentenpsychologen@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Studie Ondersteuning (SO), onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5548 
E: y.m.robert@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Talent and Career Center (T&CC) 
B: Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen 
P: Postbus 7117, 9701 JC Groningen 
T: (050) 311 1589 
E: info@talentcareercenter.nl 
I: www.talentcareercenter.nl 
 
College van Beroep voor de Examens (CBE) 
P: postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5439 
 
Universitaire Fondsen Commissie (UFC) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
E: ufc@rug.nl 
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REGELS EN RICHTLIJNEN 
 

van de 
EXAMENCOMMISSIE 

 
2011-2012 
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Artikel 1 - Toepassingsgebied 
 
Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in de bacheloropleiding 
pedagogische wetenschappen en de masteropleiding pedagogische wetenschappen conform de 
Onderwijs- en Examenregelingen 2009-2010 van de hiervoor genoemde opleidingen.  

Artikel 2 – Begripsomschrijving 
 
In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder: 
- examenregelingen: de onderwijs- en examenregelingen genoemd in Artikel 1;  
- examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen; 
- tentamen: de beoordeling van de kennis en/of vaardigheid van de examinandus m.b.t. een bepaald 

onderdeel van de opleiding; 
- student: degene die is ingeschreven voor de opleiding;  
- propedeusebul: het getuigschrift dat hoort bij het propedeutisch examen; 
- bachelorbul: het getuigschrift dat hoort bij het bachelorexamen; 
- masterbul: het getuigschrift dat hoort bij het masterexamen; 
- opleidingsdirecteur: de opleidingsdirecteur van zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding 

pedagogische wetenschappen; 
- examencommissie: de examencommissie van zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding 

pedagogische wetenschappen; 
- opleiding pedagogiek: de bacheloropleiding dan wel de masteropleiding pedagogische 

wetenschappen; 
- Het faculteitsbestuur: het bestuur van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen. 

 
Artikel 3 – Dagelijkse gang van zaken examencommissie  
 
De voorzitter van de examencommissie wordt door het faculteitsbestuur benoemd. De 
examencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging van de dagelijkse 
gang van zaken van de examencommissie. Dit laatste lid, dat belast is met het regelen van de interne 
en externe zaken die de examencommissie regarderen, wordt secretaris genoemd. Alle voornoemde 
zaken worden in overleg met de voorzitter uitgevoerd. De voorzitter en de secretaris vormen samen het 
dagelijks bestuur van de examencommissie. 

Artikel 4 – Vaststelling uitslag propedeutisch examen 
 
De procedure van de vaststelling van de uitslag van het propedeutisch examen van een student begint 
niet eerder dan nadat deze student schriftelijk dan wel via een e-mail aan het Onderwijsbureau 
Pedagogiek en Onderwijskunde te kennen heeft gegeven dat zij of hij alle examenonderdelen van de 
propedeutische fase van de bacheloropleiding pedagogische wetenschappen met voldoende resultaat 
heeft afgelegd. 
Als deze student alle examenonderdelen van de propedeutische fase van de bacheloropleiding 
pedagogische wetenschappen met voldoende resultaat heeft afgelegd, dan stellen ten minste 2 leden 
van de examencommissie namens de gehele examencommissie met betrekking tot de betreffende 
student de uitslag van het propedeutisch examen vast als: geslaagd. Het dagelijks bestuur van de 
examencommissie wordt onmiddellijk schriftelijk van deze uitslag op de hoogte gesteld. 
 

Artikel 5 – Vaststelling uitslag bachelorexamen dan wel masterexamen 
 
De procedure van de vaststelling van de uitslag van het bachelorexamen dan wel masterexamen van 
een student begint niet eerder dan nadat het Onderwijsbureau Pedagogiek en Onderwijskunde alle 
onderdelen van het bachelorexamen dan wel het masterexamen met voldoende resultaat heeft afgelegd. 
Een lid van de examencommissie controleert of deze student alle betreffende examenonderdelen met 
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voldoende resultaat heeft afgelegd. Als deze student alle betreffende examenonderdelen met 
voldoende resultaat heeft afgelegd, dan stellen ten minste 2 leden van de examencommissie namens de 
gehele examencommissie met betrekking tot de student de uitslag van het bachelorexamen dan wel het 
masterexamen vast als: geslaagd. Het dagelijks bestuur van de examencommissie wordt onmiddellijk 
schriftelijk van deze uitslag op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 6 – Cum laude (Met Lof) 
 
Aan de uitslag van het propedeutisch examen dan wel bachelorexamen dan wel masterexamen kan het 
predicaat Cum Laude (Met Lof) worden verbonden, indien aan de onderstaande 3 voorwaarden is 
voldaan. 

1. Het gewogen gemiddelde van alle behaalde tentamencijfers is 8 of hoger. 
2. Het behaalde cijfer op het bachelorwerkstuk/het afstudeerproject/de masterthese is 8 of hoger. 
3. Op de cijferlijst dan wel het “Diploma Supplement” behorende bij het uit te reiken 

getuigschrift komen geen cijfers lager dan 7 voor. 

Artikel 7 – Ondertekening en uitreiking van de propedeuse bul 
 
1. De propedeuse bul van de student die geslaagd is voor het propedeutisch examen wordt 

ondertekend door twee leden van de examencommissie; een lid zal als voorzitter ondertekenen, 
terwijl het andere lid als secretaris zal ondertekenen. 

2. Nadat de uitslag van het propedeutisch examen is vastgesteld kan de propedeuse bul aan de 
geslaagde student worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt ook eenmaal per jaar plenair plaats in 
het eerste semester van het studiejaar door ten minste 2 vertegenwoordigers van de 
examencommissie tijdens een zitting waarvoor die student wordt uitgenodigd die op het tijdstip 
van de zitting geslaagd is voor het propedeutisch examen, maar aan wie de propedeuse bul nog 
niet is uitgereikt. De uitgenodigde student die door omstandigheden verhinderd is de zitting bij te 
wonen, kan de examencommissie verzoeken dat de propedeuse bul haar of hem wordt uitgereikt 
op een nader overeen te komen tijdstip in het gebouw waarin het Onderwijsbureau Pedagogiek en 
Onderwijskunde gevestigd is. 

 
Artikel 8 – Ondertekening en uitreiking van de bachelorbul dan wel de masterbul  
 
1. De bachelorbul dan wel de masterbul van de student die geslaagd is voor het bachelorexamen dan 

wel het masterexamen wordt ondertekend door twee leden van de examencommissie; een lid zal 
als voorzitter ondertekenen, terwijl het andere lid als secretaris zal ondertekenen. 

2. Nadat de uitslag van het bachelorexamen is vastgesteld kan de bijbehorende bul aan de geslaagde 
student worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt ook eenmaal per jaar plenair plaats in het eerste 
semester van het studiejaar door ten minste 2 vertegenwoordigers van de examencommissie 
tijdens een zitting waarvoor die student wordt uitgenodigd die op het tijdstip van de zitting 
geslaagd is voor het bachelorexamen, maar aan wie de bachelorbul nog niet is uitgereikt. De 
uitgenodigde student die door omstandigheden verhinderd is de zitting bij te wonen, kan de 
examencommissie verzoeken dat de bachelorbul haar of hem wordt uitgereikt op een nader 
overeen te komen tijdstip in het gebouw waarin het Onderwijsbureau Pedagogiek en 
Onderwijskunde gevestigd is. 

3. Nadat de uitslag van masterexamen is vastgesteld kan de bijbehorende bul aan de geslaagde 
student worden uitgereikt. Deze bul kan in de regel niet eerder worden uitgereikt dan 28 dagen 
nadat de student de schriftelijke kennisgeving waarvan sprake is in artikel 5 het Onderwijsbureau 
Pedagogiek en Onderwijskunde heeft doen toekomen. Deze uitreiking geschiedt door ten minste 
twee leden van de examencommissie dan wel ten minste twee door de examencommissie aan te 
wijzen examinatoren tijdens een zitting waarvoor die student wordt uitgenodigd die op het tijdstip 
van de zitting geslaagd is voor het betreffende examen. De uitgenodigde student die door 
omstandigheden verhinderd is de zitting bij te wonen, kan de examencommissie verzoeken dat het 
getuigschrift haar of hem wordt uitgereikt op een nader overeen te komen tijdstip in het gebouw 
waarin het Onderwijsbureau Pedagogiek en Onderwijskunde gevestigd is. 
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Artikel 9 – Tijdstippen van de afnamen van schriftelijke tentamens 
 
1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen op de tijdstippen, die voor de aanvang van het 

betreffende trimester dan wel semester door de opleidingsdirecteur zijn vastgesteld, gehoord de 
desbetreffende examinatoren. 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in het eerste lid, wordt zoveel mogelijk voorkomen 
dat tentamens gelijktijdig worden afgenomen. 

3. Wijziging van een in het eerste lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht, 
bijvoorbeeld wegens het niet beschikbaar zijn van de benodigde tentamenruimte. 

 
Artikel 10 – Tijdstippen/Wijzen van afname van mondelinge dan wel andersoortige tentamens 

 
1. Mondelinge tentamens worden op een door de desbetreffende examinator dan wel examinatoren, 

zo mogelijk na overleg met de examinandus, te bepalen tijdstip afgenomen. Met de instemming 
van de te examineren personen kan een examinator besluiten, dat een bepaald tentamen door hen 
tezamen mondeling zal worden afgelegd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op tentamens die 
anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. 

Artikel 11 – Aanmelding voor deelneming aan een schriftelijk tentamen 
 
1. Deelneming aan een schriftelijk tentamen vindt niet plaats dan na een deugdelijke en tijdige 

inschrijving met behulp van het Progress-registratiesysteem. Details voor de inschrijving worden 
gegeven in de studiegidsen van de opleiding pedagogiek. 

2. De inschrijving waarvan sprake is in lid 1 moet plaatsvinden niet later dan 7 dagen voor de dag 
waarop het schriftelijk tentamen zal worden afgenomen. Nadat de deadline voor de inschrijving is 
verstreken, wordt door het Onderwijsbureau Pedagogiek en Onderwijskunde een lijst met namen 
van examinandi die zich tijdig hebben aangemeld afgedrukt. Deze lijst met namen wordt aan de 
examinator gezonden.  

3. De examinandus die door bijzondere omstandigheden niet in staat is geweest om zich tijdig in de 
zin van lid 2 van het onderhavige artikel in te schrijven, kan zich tot één dag voor het tentamen 
melden bij de Onderwijsbalie GMW. Als er nog plaats is, ontvangt de student alsnog een 
schriftelijk bewijs van na-intekening. De examinator wordt via email op de hoogte gesteld van de 
na-intekening. 

4. In bijzondere gevallen is de examinator gerechtigd om een examinandus wiens naam niet 
voorkomt op de lijst met namen het schriftelijk tentamen af te nemen. Desgevraagd moet de 
examinator in deze bijzondere gevallen verantwoording over zijn handelwijze afleggen aan de 
examencommissie. 

Artikel 12 – Terugtrekking voor tentamens 
 
De examinandus die niet deelneemt aan het tentamen op het tijdstip waarvoor hij zich schriftelijk heeft 
aangemeld in de zin van artikel 11, dan wel waarvoor afspraken zijn gemaakt in de zin van artikel 10 
moet de examinator – zo mogelijk voor het tijdstip waarop het betreffende tentamen wordt afgenomen 
– schriftelijk op de hoogte stellen van het niet (hebben) kunnen deelnemen aan het betreffende 
tentamen. 

Artikel 13 – Vrijstellingsverzoek 
 
1. Een verzoek om vrijstelling van een of meer examenonderdelen wordt schriftelijk met redenen 

omkleed ingediend bij de examencommissie. 
2. De examencommissie hoort de desbetreffende examinatoren, alvorens te beslissen op het verzoek. 
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3. Een besluit tot het geheel of gedeeltelijk niet verlenen van de vrijstelling wordt door de 
examencommissie niet genomen dan nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord. 

4. De examencommissie beslist binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De verzoeker wordt 
onverwijld in kennis gesteld van de beslissing. 

Artikel 14 – De orde tijdens een tentamen 
 
1. De examinator zorgt, dat ten behoeve van de schriftelijke examinering surveillanten worden 

aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 
2. De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie, de examinator 

en/of surveillant te legitimeren door middel van zijn collegekaart. 
3. De examinandus is verplicht de aanwijzingen van de examencommissie c.q. de examinator, die 

voor de aanvang van het examen of tentamen zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen die tijdens 
het examen of tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven, op te volgen. 

4. Volgt de examinandus een of meer aanwijzingen als bedoeld in het derde lid niet op, dan kan hij 
door de examencommissie c.q. de examinator c.q. de surveillant worden uitgesloten van de 
verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag 
wordt vastgesteld van dat tentamen. 

5. De duur van elk tentamen is zodanig dat de examinandus redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de 
vragen te beantwoorden. 

Artikel 15 – Fraude 
 
1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een examinandus dat erop is gericht het 

vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk te maken. 

2. In geval van fraude tijdens het afleggen van een tentamen kan de examinator de examinandus 
uitsluiten van de eerstvolgende deelname aan hetzelfde tentamen. 

3. De beslissing inzake uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het schriftelijk verslag van de 
surveillant van de door hem geconstateerde of vermoede fraude. 

4. In spoedeisende gevallen kan de examinator een voorlopige beslissing tot uitsluiting nemen op 
grond van een mondeling verslag van de surveillant. Hij draagt zorg dat dit verslag terstond na 
afloop van het tentamen op schrift wordt gesteld en in afschrift aan de examinandus wordt 
verstrekt. 

5. De examinandus kan aan de examencommissie verzoeken de uitsluiting ongedaan te maken. Bij 
dit verzoek voegt hij een afschrift van het verslag, bedoeld in het vierde lid, en desgewenst zijn 
schriftelijk commentaar daarop. 

6. Voordat de examencommissie een beslissing neemt op een verzoek, als bedoeld in het vijfde lid, 
stelt zij de examinandus en de examinator in de gelegenheid te worden gehoord. 

7. Een uitsluiting heeft tot gevolg, dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het in het tweede lid 
bedoelde tentamen. 

Artikel 16 – Vragen en opgaven 
 
1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekendgemaakte bronnen waaraan de 

examenstof is ontleend niet te buiten. Deze bronnen worden voor de aanvang van het onderwijs 
dat op het tentamen voorbereidt bekendgemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over de 
tentamenstof.  

3. Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. 
4. De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en bevatten voldoende aanwijzingen voor 

de vereiste detaillering van de antwoorden. 
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5. Geruime tijd voor het afnemen van een tentamen maakt de examinator bekend op welke manier 
uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 13 van de onderwijs- en examenregeling 
m.b.t. de wijze waarop het tentamen wordt afgenomen. 

6. Geruime tijd voor het afnemen van een tentamen stelt de examinator de examinandi zo mogelijk in 
de gelegenheid kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk tentamen. 

Artikel 17 – Beoordeling 
 
1. Men is geslaagd voor het propedeutisch examen indien alle tentamens met voldoende resultaat 

(cijfer ≥  6,0) zijn afgelegd. 
2. Men is geslaagd voor het bachelor- dan wel masterexamen indien alle tentamens met voldoende 

resultaat (cijfer  ≥  6,0) zijn afgelegd. 
3. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk 

vastgelegde normen. 
4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van zijn 

tentamen tot stand is gekomen. 
5. Als schriftelijke tentamens worden afgenomen met behulp van essayvragen, dan moeten de 

antwoordprotocollen worden opgesteld en bekend zijn bij de beoordelaars en de examencommissie 
voordat de tentamens worden nagekeken.  

Artikel 18 – Nabespreking 
 
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt 

desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator 
en de geëxamineerde. Alsdan wordt de gegeven uitslag toegelicht. 

2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag 
van een anders dan mondeling tentamen kan de geëxamineerde aan de desbetreffende examinator 
om een nabespreking verzoeken. De nabespreking vindt plaats op een door de examinator te 
bepalen plaats en tijdstip. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, 
kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen wanneer hij bij de 
collectieve nabespreking aanwezig is geweest en zijn verzoek motiveert, of indien hij door 
overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. 

4. Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examencommissie dan 
wel de examinator aan de geëxamineerde de gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken 
met modelantwoorden. 

5. De examencommissie c.q. examinator kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het tweede en 
het derde lid. 

 

Artikel 19 - Tentamens afleggen aan andere Nederlandse universiteiten 
 
Onder goedkeuring van de examencommissie kan de student tentamens afleggen over onderdelen van 
opleidingen van andere Nederlandse universiteiten. Als deze onderdelen qua inhoud, kwaliteit en 
omvang equivalent zijn aan onderdelen van de opleiding pedagogiek, dan kan de examencommissie 
besluiten om een of meer onderdelen van de opleiding pedagogiek te vervangen door equivalente 
onderdelen van opleidingen van andere Nederlandse universiteiten. 
 

Artikel 20 - Tentamens afleggen aan buitenlandse universiteiten 
 
Onder goedkeuring van de examencommissie kan de student tentamens afleggen over onderdelen van 
opleidingen van buitenlandse universiteiten. Als deze onderdelen qua inhoud, kwaliteit en omvang 
equivalent zijn aan onderdelen van de opleiding pedagogiek, dan kan de examencommissie besluiten 
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om een of meer onderdelen van de opleiding pedagogiek te vervangen door equivalente onderdelen 
van opleidingen van buitenlandse universiteiten. 

Artikel 21 – Maatstaven 
 
De examinatoren nemen bij hun beslissingen de volgende maatstaven als richtsnoer: 
1. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen; 
2. doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 

- het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met de studie; 
- tijdig staken van de studie door studenten, waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij zullen slagen 

voor een examen of tentamen; 
- bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; 
- mildheid jegens studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld, studievertraging 

hebben ondervonden. 

Artikel 22 – Wijziging regels en richtlijnen 
 
Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen 
van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

Artikel 23 – Inwerkingtreding 
 
Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2011. 
 
Aldus vastgesteld door de examencommissie op 28 mei 2011. 
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Paragraaf 1  Algemene Bepalingen. 

Artikel 1.1  Toepasselijkheid van de regeling 

 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en het examen van de 
masteropleiding Onderwijskunde (CROHO 66613), hierna te noemen: de opleiding. 
De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: 
de faculteit. 

Artikel 1.2  Begripsbepalingen. 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het 

onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en het examen van de opleiding; 
c. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
d. practicum: een practische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in een van 

de volgende vormen: 
- het maken van een scriptie, 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp, 
- het uitvoeren van een onderzoekopdracht, 
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie, 
- het doorlopen van een stage, 
- of het deelnemen aan een andere onderwijsleeraktiviteit, die gericht is op het 

bereiken van bepaalde vaardigheden; 
e. examen: het master-examen van de opleiding;  
f. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een 

door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel 
beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en 
eindigend op 31 augustus. 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
Artikel 1.3  Doel van de opleiding 
 
Het doel van de opleiding is vastgelegd in de bijlagen:  
Bijlage 1 Masteropleiding Onderwijskunde 
 
Artikel 1.4  Vorm van de opleiding 
 
De opleiding wordt voltijds verzorgd. 
 
Artikel 1.5  Voertaal 
 

1. De voertaal van het onderwijs en de examens is het Nederlands. Conform de 
gedragscode Voertalen Rijksuniversiteit Groningen kan het faculteitsbestuur 
besluiten studieonderdelen in het Engels aan te bieden. De betreffende 
studieonderdelen staan vermeld in de bijlage. Deze worden in het Engels en op 
verzoek van de student ook in het Nederlands getentamineerd . 
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Artikel 1.6  Iudicium Abeundi 
 
1. In het geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een 

student kan het College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de 
Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student 
beëindigen. 

 
2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst 
 nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, 
 nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en van de 
 instelling heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de 
 student door zijn/haar gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van 
 ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door 
 hem/haar gevolgde studie opleidt, danwel voor de praktische voorbereiding op 
 die beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de Examencommissie en het 
 College van Bestuur nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht 
 zoals dit door de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra op 
 1 november 2010 is vastgesteld. 

 
Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding. 

Artikel  2.1   Studielast 

 
De opleiding heeft een studielast van  60 European Credits (EC) / 120 European 
Credits (EC), waarbij één EC gelijk staat aan 28 uren studie. 

Artikel 2.2   Programma’s 

 
De programma’s van de opleiding, de samenstelling van de programma’s en indien 
van toepassing de bijbehorende practica staan vermeld in de bijlage. 
 

Paragraaf 3 Tentamens en examen van de opleiding 
 
Artikel 3.1   Algemeen 
 
Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers 
uitgedrukt: 5.5 of hoger, respectievelijk 5.4 of lager. 
 
Artikel 3.2  Verplichte volgorde 
 
Aan de tentamens van een aantal studieonderdelen kan niet eerder worden 
deelgenomen dan nadat het tentamen van een ander onderdeel is behaald. Indien van 
toepassing is dit vermeld in de bijlage bij deze regeling. 
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Artikel 3.3  Beoordeling stage- of onderzoekopdracht 

 
De beoordeling van een stage of van een onderzoekopdracht wordt verricht door de 
begeleider, die als examinator is aangewezen door de examencommissie en die zich in 
deze laat adviseren door een tweede beoordelaar en/of de achterliggende 
opdrachtgever. 
 
Artikel 3.4  Tijdvakken en frequentie tentamens  

 
Tot het afleggen van de tentamens van de studieonderdelen van de in de artikel 2.2 
bedoelde programma’s wordt in het semester waarin het vak gegeven wordt tweemaal 
de gelegenheid gegeven. 

Artikel 3.5  Vorm van de tentamens 

 
1. De tentamens van de studieonderdelen van de in artikel 2.2 bedoelde programma’s, 
worden schriftelijk afgelegd. Indien van toepassing wordt een andere tentamenvorm 
vermeld bij de betreffende studieonderdelen in de bijlage  van deze regeling.  
 
2. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op 
een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 
 
3. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de 
tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele beperking aangepaste wijze af 
te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslis-
sen. 
 
Artikel 3.6  Mondelinge tentamens 
 
1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de 

examencommissie anders heeft bepaald. 
 
2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examen-

commissie anders heeft bepaald. 
 
Artikel 3.7  Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag  
 
1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de 

uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 
 
2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen met open vragen vast 

binnen 10 werkdagen en de uitslag van een schriftelijk tentamen met 
meerkeuzevragen binnen 5 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd, en 
verschaft de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de 
uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. 

 
3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen 

bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de 
student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. 
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4. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de 
student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, alsmede op 
de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 

 
5. Ingeval van een meerkeuzetentamen zal de tentamensleutel maximaal één 

werkdag na de afname worden bekendgemaakt. Aan deze sleutel kunnen geen 
rechten worden ontleend ten aanzien van de uitslag van het tentamen.   

 
6. De tentamenuitslag is definitief zes weken nadat de uitslag bekend is gemaakt. 
 

Artikel 3.8  Geldigheidsduur 

 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 
 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een 

onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een 
aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt 
toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 

 
Artikel 3.9  Inzagerecht 
 
1. Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een 

schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in het beoordeelde werk. 
Tevens wordt de student op verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat 
werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke tentamendeelnemer 

kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, 
alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden. 

 
3. De examencommissie kan bepalen dat de student op verzoek een kopie tegen 

kostprijs krijgt van één of meerdere van de vragen en opdrachten 
 
4. Er is een, eventueel collectieve, inzagemogelijkheid waarin op verzoek van de 

student feedback wordt gegeven over de juiste antwoorden van het afgenomen 
tentamen. Voorafgaand aan de tentamengelegenheid maakt de examinator 
bekend hoe en wanneer deze inzagemogelijkheid plaatsvindt, maar in elk geval 
binnen 15 werkdagen na afname van het tentamen. Indien de betrokkene aantoont 
door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest om op een vooraf vastgestelde 
plaats en tijdstip te verschijnen, wordt een andere mogelijkheid geboden, bij 
voorkeur en zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn van zes 
weken. 

 
Artikel 3.10  Vrijstelling  
 
De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende 
examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 
a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire 

of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; 
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b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

 
Artikel 3.11  Examen 
 
1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student de 

voor het examen benodigde tentamens heeft behaald, waarmee hij tevens de 
benodigde  academische vorming heeft verworven en reikt daartoe een 
getuigschrift uit. 

 
2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie 

een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een 
of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de 
uitslagen van de desbetreffende tentamens daartoe aanleiding geven. 

 
3. Met de vaststelling van de uitslag van het examen draagt de examencommissie 

tevens zorg voor een spoedige afhandeling van de buluitreiking.  
 
4. 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. 

 
Artikel 3.12  Graad 
 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 

“Master of Science” verleend. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
 
Artikel 3.13  Toetsplan 
 
Er is een door het faculteitsbestuur vastgesteld toetsplan. Dit toetsplan bevat de 
volgende onderwerpen: 
1. de eindtermen van de opleiding; 
2. de curriculumonderdelen en leerdoelen van ieder curriculumonderdeel; 
3. de relatie tussen curriculumonderdelen en eindtermen; 
4. de toegepaste toetsvorm en de toetsmomenten per onderdeel; 
5. de gehanteerde opstellingsprocedures, beoordelingsprocedures, 

beoordelingscriteria en de cesuurbepaling; 
6. de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de verschillende onderdelen 

van het toetsbeleid; 
7. de wijze van periodieke evaluatie. 
 

Paragraaf 4Toelating 

 
Artikel 4.1  Vooropleiding 
 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands 

diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over de in de bijlage  
genoemde kennis en vaardigheden. 
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2.  De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Pedagogische 
Wetenschappen, differentiatie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen 
wordt geacht te beschikken over de kennis en vaardigheden bedoeld in het eerste 
lid en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de masteropleiding Onderwijskunde. 

Artikel  4.2   Toelating programma’s 

 
Voor een aantal programma’s als bedoeld in artikel 2.2 gelden aanvullende 
toelatingsvoorwaarden, in aanvulling op het in artikel 4.1 bepaalde. Indien dit van 
toepassing is, wordt dit vermeld in de bijlage. 
 
Artikel 4.3  Toelatingscommissie 
 
1. De toelating tot de opleiding alsmede de toelating tot de onderscheidene 

programma’s is opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding. Deze 
wordt gevormd door tenminste: 
- een lid, tevens voorzitter, aangewezen uit de hoogleraren die met onderwijs in 

de opleiding zijn belast; 
- een lid, aangewezen uit het overige wetenschappelijk personeel dat met 

onderwijs in de opleiding is belast. 
 

2. De aanwijzing geschiedt door de examencommissie. 

Artikel 4.4  Toelatingsonderzoek: criteria 

 
1.  Met het oog op de toelating tot de opleiding, als bedoeld in art. 4.1, eerste lid, stelt 

de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis en de vaardigheden van 
de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde 
opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis en vaardigheden laten toetsen 
door deskundigen in of buiten de universiteit. 

 
2. Met het oog op de toelating tot een programma van de opleiding onderzoekt de 

toelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de 
daarvoor in art. 4.2 gestelde voorwaarden. De commissie betrekt bij haar 
onderzoek de motivatie en ambitie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende 
programma, alsmede de kennis van de kandidaat van de taal waarin het onderwijs 
van het programma wordt verzorgd. 

 
Artikel 4.5   Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 
De toelatingsmomenten alsmede de tijdstippen waarop het toelatingsonderzoek 
wordt uitgevoerd, staan beschreven in de bijlage. 
 
Artikel 4.6   Voorlopige toelating 
 

1) Op verzoek van de kandidaat, die zich voorbereidt op het afsluitend examen 
van de in art. 4.1, tweede lid, genoemde bacheloropleiding, kan de 
toelatingscommissie hem eenmalig voorlopig toelaten tot de opleiding, mits hij 
van de bacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke 
studielast van ten hoogste 15 EC moet behalen. 
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2) In afwijking van het eerste lid kan de toelatingscommissie vanaf 1 september 
2011 de student voorlopig toelaten tot de opleiding, mits hij van de 
bacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke studielast van 
ten hoogste 15 EC moet behalen en het onderdeel bachelorthese heeft behaald. 

  
3) Een voorlopige toelating dient binnen zes maanden te worden vervangen door 

een toelating krachtens art. 4.1. 
 

4) Indien een student niet binnen zes maanden kan voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden doordat de eerste reguliere herkansing pas na zes 
maanden plaatsvindt, kan de toelatingscommissie besluiten de 
toelatingsperiode te verlenging tot na de herkansing. 

 
Artikel 4.7   Voorlopige toelating per 1 september 2012 

 
Studenten die vanaf 1 september 2012 met een masteropleiding beginnen kunnen 
geen gebruik maken van de in artikel 4.6 genoemde regeling. 
 

Paragraaf 5  Studiebegeleiding 

 
Artikel 5.1  Studievoortgangsadministratie 
 
1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 
 
2. Zij verschaft jaarlijks elke student na afronding van het studiejaar een digitaal 

overzicht van de door hem behaalde studieresultaten van de opleiding. 
 
3. Op verzoek verschaft de faculteit de student een schriftelijk gewaarmerkt 

overzicht van de door hem behaalde studieresultaten van de opleiding. 
 
Artikel 5.2  Studiebegeleiding 
 
1. In het kader van de toelatingsprocedure maakt de faculteit een afspraak met de 

student over de individuele inrichting van het door hem te volgen programma. 
 
2. De faculteit  draagt zorg voor een inwerkprogramma van de student bij de 

aanvang van zijn opleiding. 
 
3. De faculteit draagt zorg voor voldoende begeleiding van de student tijdens zijn 

opleiding, en schenkt daarbij in het bijzonder aandacht aan mogelijke 
aanpassingen in het belang van de aansluiting van het gekozen programma op een 
eventuele onderzoekersopleiding of de beroepsuitoefening buiten de universiteit. 
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Paragraaf 6   Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 6.1  Wijziging 

 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur en na overleg 

met de faculteitsraad of opleidingscommissie, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 
 
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden 
geschaad. 

 
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op: 

- een goedkeuring die krachtens art. 2.2 is verleend; 
- enige andere beslissing, die krachtens deze regeling is genomen ten aanzien 

van een student. 
 
Artikel 6.2  Bekendmaking 
 
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze 

regeling, van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn 
vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 

 
2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het 

eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 

Artikel 6.3  Inwerkingtreding 

 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2011, met dien verstande 
dat het bepaalde in paragraaf 4 voor de eerste maal toepassing vindt 
m.b.t. het eerstvolgende toelatingsmoment na  september 2011. 
 

  
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur op 24 mei 2011. 
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Paragraaf 1  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Doel van de opleiding 
 
Met de opleiding wordt beoogd: 

- voor te bereiden op de beroepsuitoefening als Onderwijskundige c.q. op het 
gebied van de Onderwijskunde; 

- gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de 
Onderwijskunde bij te brengen, en 

- voor te bereiden op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de 
Onderwijskunde. 

 
Artikel 1.2  Voertaal 
 
De voertaal van het onderwijs en de examens is het Nederlands. Conform de 
gedragscode Voertalen Rijksuniversiteit Groningen kan het faculteitsbestuur 
besluiten studieonderdelen in het Engels aan te bieden. Deze worden in het Engels en 
op verzoek van de student ook in het Nederlands getentamineerd. De betreffende 
studieonderdelen bestaan uit het programma onderdeel D zoals vermeld in artikel 3.2 
en 3.3, lid 1. 
 
 
Paragraaf 2  Toelating 

 
Artikel 2.1  Vooropleiding 
 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands 

diploma van hoger onderwijs, die op academisch bachelor niveau aantoont te 
beschikken over: 
a) kennis van de wetenschappelijke disciplines Onderwijskunde en Pedagogiek 

alsmede de steundisciplines psychologie en sociologie; 
b) kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van een 

Onderwijskundig onderzoek alsmede het op een adequate manier rapporteren; 
c) kennis van de belangrijkste methoden van dataverwerking en de vaardigheid 

deze technieken toe te passen; 
d) voldoende analytisch vermogen en kritische houding om informatie op de 

juiste waarde te schatten en samen te brengen in een georganiseerd geheel; 
e) de motivatie om zich op academisch niveau geavanceerde kennis en 

vaardigheid op het gebied van de Onderwijskunde eigen te maken.    
 

2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding “Pedagogische 
Wetenschappen, differentiatie Onderwijskunde” van de Rijksuniversiteit 
Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis en vaardigheden, genoemd 
in het eerste lid, en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de opleiding. 

 
3. De bezitter van het diploma van een bachelor opleiding “Pedagogische 

Wetenschappen” en/of “Onderwijskunde” van een andere Nederlandse 
universiteit dan de Rijksuniversiteit Groningen wordt in beginsel geacht te 
beschikken over de kennis en vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt 
mits voldaan is aan het in artikel 2.1, lid 1 van deze Bijlage bepaalde, toegelaten tot 
de opleiding; 
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4. De bezitter van een aan de bachelor “Pedagogische Wetenschappen” verwante 

hogere beroepsopleiding die tevens met goed gevolg het door de Stichting 
Pedagogisch Onderwijs in Groningen (SPO) georganiseerde schakelprogramma 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft doorlopen wordt geacht 
te beschikken over de kennis en vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt 
uit dien hoofde toegelaten tot de opleiding. 

 
5. Toelating als bedoeld in de leden 1, 2, 3 en 4 geeft recht op inschrijving in de 

opleiding. 

Artikel  2.2   Toelating programma’s 

 
Voor de onderscheidene programma’s van de opleiding gelden, in aanvulling op het 
in art. 2.1 bepaalde, de volgende toelatingsvoorwaarden: 
Van de vooropleiding moet deel hebben uitgemaakt: 

- Kennis van de onderwijspsychologie tenminste tot het niveau zoals bedoeld in 
het studie onderdeel ”Onderwijspsychologie” van de bacheloropleiding 
Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen; 

- Kennis van de theorie en onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van het 
onderwijs tenminste tot het niveau zoals bedoeld in het studie onderdeel 
”Effectiviteit van onderwijs en volwasseneneducatie” van de bacheloropleiding 
Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen; 

- Kennis van methoden en technieken tenminste tot het niveau zoals bedoeld in 
het studie onderdeel Statistiek 3 van de bacheloropleiding Pedagogische 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 
Artikel 2.3   Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 
1. Het toelatingsonderzoek m.b.t. het begin van de opleiding in het eerste semester 

vindt slechts één maal per jaar plaats. 
 
2. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding en een bepaald programma 

wordt voor 1 juli ingediend bij de toelatingscommissie. 
 
3. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie een na de in het tweede lid 

genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 
 
4. De toelatingscommissie beslist voor 1 september op het verzoek. De toelating 

wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende 
begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in art. 4.4 van de in het algemene 
reglement bedoelde eisen t.a.v. kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit 
getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 
Op de schriftelijke verklaring omtrent toelating wordt de student gewezen op de 
beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 
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Paragraaf 3  Studieonderdelen van de master Onderwijskunde 

Artikel  3.1   Studielast 

 
De opleiding heeft een studielast van 60 European Credits (EC), waarbij één EC gelijk 
staat aan 28 uren studie. 

Artikel 3.2   Programma’s 

 
De opleiding kent de volgende programma’s: 
a) het programma (A) Onderwijs- en leerlingbegeleiding dat voorbereidt op 

beroepsuitoefening op het gebied van onderwijs- en leerlingbegeleiding met 
inbegrip van de voorbereiding tot het verrichten van onderzoek op het gebied. 

b) het programma (B) Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie dat voorbereidt op  
beroepsuitoefening op het gebied van vormgeving van het onderwijs op meso- en 
macroniveau met inbegrip van de voorbereiding tot het verrichten van onderzoek 
op het gebied. 

c) het programma (C) Curriculum en instructie dat voorbereidt op 
beroepsuitoefening op het gebied van de vormgeving van het onderwijs op meso- 
en microniveau met inbegrip van de voorbereiding tot het verrichten van 
onderzoek op het gebied. 

d) het programma (D) Educational Effectiveness and Instructional Design dat 
voorbereidt op beroepsuitoefening op het gebied van de vormgeving van het 
onderwijs met inbegrip van de voorbereiding tot het verrichten van onderzoek op 
het gebied, binnen een internationale context. 

Artikel 3.3  Samenstelling programma’s 

1  De programma’s omvatten de volgende theoretische onderdelen met 
de daarbij vermelde studielast 

 
Programma (A) 
 
 
1. Methoden en technieken van evaluatieonderzoek  10 EC 
2. Onderwijs- en leerlingbegeleiding (3 onderdelen van elk 5 EC) 15 EC 
 
Programma (B) 
 
1. Methoden en technieken van evaluatieonderzoek  10 EC 
2. Onderwijsbeleid en onderwijsmanagement (3 onderdelen van elk 5 EC) 15 EC 
 
Programma (C) 
 
1. Methoden en technieken van evaluatieonderzoek  10 EC 
2. Curriculum en instructie (3 onderdelen van elk 5 EC) 15 EC 
 
Programma (D) 
 
1. Educational Research and Evaluation 10 EC 
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2. Curriculum Theory 5 EC 
3. Learning and Instruction 5 EC 
4. Organizational Management and Educational Effectiveness 5 EC 
 
2 Onder goedkeuring van de examencommissie doet de student een verplichte keuze 
uit het opleidingsaanbod van de instelling. Deze keuze betreft een uitbreiding en/of 
verdieping van de leerstof van het door de student gekozen programma zoals vermeld 
in artikel 3.2 en heeft een omvang van ten minste 5 EC. 
 
3 Elk van de programma’s genoemd in artikel 3.2 kent een practicum van 30 EC dat 
de volgende elementen bevat: 
- uitvoeren van een onderzoeksopdracht 
- het maken van een Master thesis. 
 
Artikel 3.4   Keuzeonderdelen 
 
1. De student kiest onder goedkeuring van de examencommissie een of meer 

onderdelen met een totale studielast, die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de studielast van de opleiding en het totaal van de volgens art. 3.3 
verplichte onderdelen van het door hem gekozen programma.  

 
2. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen, genoemd in art. 3.2 en art. 

3.3/1.1. en 3.3/1.2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat 
een of meer onderdelen van andere universitaire masterprogramma’s worden 
gekozen. 

Artikel 3.5  Practica 

1. De volgende onderdelen, als genoemd in art. 3.3 omvatten, naast het 
onderwijs in de vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij 
aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 

  
 A1  Computerpractica, opdracht en verslaglegging 60 uren 

A2  Opdrachten en verslaglegging, presentatie en excursie  180 uren 
 B1  Computerpractica, opdracht en verslaglegging        60 uren 

 B2  Opdrachten en verslaglegging, en presentatie  160 uren 
 C1  Computerpractica, opdracht en verslaglegging 60 uren 
 C2  Opdrachten en verslaglegging 90 uren 
 D1  Opdrachten en verslaglegging 60 uren 
 D2  Opdracht en verslaglegging 45 uren 

D3  Opdrachten en verslaglegging  15 uren 
 

2.  Het volgende onderdeel,  genoemd in art. 3.3 onder 1.3 omvat een practicum in de 
daarbij aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 
-Onderzoeksopdracht en verslaglegging in Master thesis  840 uren 
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