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1 BESCHRIJVING INSTELLING, FACULTEIT, OPLEIDING 
 

1.1 DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de op één na oudste universiteit van Nederland en 
bestaat uit 9 faculteiten, 9 graduate schools, 58 bacheloropleidingen, waarvan 8 Engelstalig, 
en 114 masteropleidingen, waarvan 83 Engelstalig. Er zijn 15 double degree programma’s op 
masterniveau en 16 researchmasters. Aan de RUG studeren circa 27600 studenten.  

De universiteit wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Decanen, 
bestaande uit de voorzitters van alle faculteitsbesturen, heeft een adviserende functie op tal 
van gebieden. De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het 
bestuur en beheer van de gehele universiteit en is zelf verantwoording schuldig aan de 
minister van OCW. De universiteitsraad, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van 
personeel en studenten, is het centrale medezeggenschapsorgaan.  

1.2 DE FACULTEIT GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN  

 
Facultaire bestuursstructuur 
De faculteit wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur, die direct verantwoording schuldig is 
aan het College van bestuur. Het faculteitsbestuur bestaat uit: de decaan, tevens 
portefeuillehouder onderzoek, de vice-decaan, tevens portefeuillehouder onderwijs, en de 
portefeuillehouder middelen. Een student is adviserend lid van het Faculteitsbestuur.  
Per (cluster van) opleiding(en) benoemen het Faculteitsbestuur een opleidings- en een 
onderzoeksdirecteur. Overleg over de dagelijkse gang van zaken vindt plaats in zogenaamde 
basiseenheden. 
 
Faculteitsraad 
De medezeggenschap van het personeel en de studenten van de Faculteit GMW is bij wet 
geregeld via de Faculteitsraad (FR) en bestaat uit negen gekozen leden uit het personeel en 
studenten van de faculteit. De negen zetels voor de studentengeleding worden op grond van 
de verkiezingen verdeeld onder de studentenfracties, PSB en SVGMW.  
De faculteitsraad spreekt over allerlei zaken op het gebied van onderwijs, onderzoek, 
personeelsbeleid en financiën. Er zijn een aantal terugkerende onderwerpen, zoals de 
Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) en het strategisch plan, maar de leden kunnen ook 
zelf ideeën inbrengen over zaken die de hele faculteit aangaan. 
 
Contact algemeen: faculteitsraad.gmw@rug.nl 
Contact SVGMW: svgmw@rug.nl  
Contact PSB: psb.gmw@rug.nl  
 
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.  
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Excellentie 
Waar mogelijk worden studenten en medewerkers gestimuleerd te excelleren. In het onderwijs 
kan dit bijvoorbeeld in de zogenaamde honourstrajecten van de bachelor- en 
masteropleidingen, en in de tweejarige researchmaster.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
De missie van de faculteit is het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek, in onderlinge relatie tot elkaar. 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. 
 
Het onderzoek dat verricht wordt in de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is 
ondergebracht in drie onderzoeksinstituten: 1) Het Heymans Instituut voor onderzoek op het 
terrein van de Psychologie en haar grensgebieden; 2) Het Nieuwenhuis Instituut voor 
onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling en 3) Het Gronings Centrum voor 
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek voor onderzoek op het terrein van de Sociologie.  
 

1.3 DE MASTEROPLEIDING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN  

 
Opleidingsbestuur 
De opleiding(en) Pedagogische wetenschappen worden aangestuurd door een management 
team (MT). De opleidingsdirecteur, prof.dr. S.J. Pijl, is verantwoordelijk voor de organisatie 
en kwaliteit van het onderwijs. De onderzoeksdirecteur, prof.dr. R.J. Bosker, is 
verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het onderzoek dat is ondergebracht in 
het Nieuwenhuis Instituut. De opleidingsdirecteur en de onderzoeksdirecteur worden 
benoemd door het Faculteitsbestuur. 
 
Doel opleiding 
De master Pedagogische wetenschappen in Groningen leidt studenten op tot academische 
professionals op masterniveau die in staat zijn om op basis van een brede basis aan 
vakinhoudelijke en methodologische kennis, hun inzichten en vaardigheden in te zetten ten 
behoeve van het pedagogische en orthopedagogische onderzoek en de praktijk. De opleiding 
hecht eraan het onderwijs nauw aan te laten sluiten bij het (inter)nationaal wetenschappelijk 
onderzoek binnen de eigen discipline van de docenten. 
 
Opbouw masteropleiding Pedagogische wetenschappen 
De master Pedagogische wetenschappen bestaat uit de afstudeerrrichtingen Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen en Orthopedagogiek. De omvang van het studieprogramma 
bedraagt 60 EC’s. De Engelstalige afstudeerrichting Congential deafblindness maakt deel uit 
van de afstudeerrrichting Orthopedagogiek. 
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Figuur 1 Opbouw bachelor-  en masteropleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde 
RUG  
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2 STUDENTENZAKEN 
 

2.1 IN- EN UITSCHRIJVING 

 
University Student 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 
University 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. 
 
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 
Je kunt je aan de universiteit inschrijven als student of als extraneus. Studenten die 
studiefinanciering ontvangen betalen gedurende zes jaar het wettelijk collegegeld (in 
2012/2013 € 1.771,-).  
Inschrijven gaat via Studielink: www.rug.nl/inschrijving of www.rug.nl/hoezithet.  
 
Meerdere inschrijvingen tegelijkertijd 
www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld/tarieven/index   
 
Uitschrijving tijdens het studiejaar 
Meer informatie is te verkrijgen bij de USD van de Rijksuniversiteit Groningen of via 
www.rug.nl/hoezithet. 
 

2.2 SERVICEKANTOOR  DIENST UITVOERING ONDERWIJS 

www.ocwduo.nl 
 
Adres: Kempkensberg 12, 9722 TB  Groningen, tel. 050-5997755. 
Het Servicekantoor 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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2.3 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 
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.  

Studieadviseur master Orthopedagogiek: mw. drs. H.J. (Henny) Luis, kamer 20, Grote 
Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, tel. 3636570. E-mail: H.J. Luis@rug.nl. Een afspraak 
maken kan via de onderwijsbalie, tel. 3636301.  

Studieadviseur master Algemene Pedagogiek: mw. drs. J.A.M. (Coby) Evers, kamer 18, Grote 
Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, tel. 3636480. E-mail: J.A.M.Evers@rug.nl. Een afspraak 
maken kan via de onderwijsbalie, tel. 3636301. 

 

2.4 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.  

- 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.  
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- 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.  

 
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. 
 
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 

 

2.5 INFORMATIEVOORZIENING 

 
De opleiding communiceert met haar studenten via verschillende media. Deze zijn: 

• e-mail: het account dat door de RUG aan elke student is toegekend 
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• brieven: naar het adres dat bij de RUG via studielink bekend is 
• Nestor: de elektronische leeromgeving: http://nestor.rug.nl 
• UK: de Universiteitskrant, met name in de mededelingenrubrieken 
• ProgressWWW: het aanmeldingssysteem voor cursussen en tentamens 

 
Om te zorgen dat je geen belangrijke informatie mist is het erg belangrijk dat je deze media 
regelmatig raadpleegt. Gebruik het officiële e-mailaccount van de RUG, of link dit door naar 
een privé-account. Log regelmatig in op Nestor zodat mededelingen bij cursussen je bereiken. 
Houdt ook het postadres actueel: via de post komen brieven van bijvoorbeeld de 
Examencommissie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je bereikbaarheid. 
 

2.6 STUDEREN IN HET BUITENLAND 

www.rug.nl/gmw: 'informatie voor exchange-students' 
 
Het is mogelijk om een deel van je opleiding in het buitenland te doen. Het volgen van je 
minor, het lopen van een stage of het doen van een afstudeerproject elders biedt gelegenheid 
tot verbreding en verdieping van je studie en draagt bij aan je individuele ontwikkeling en 
profilering ten opzichte van de arbeidsmarkt. De opleiding, de faculteit en de universiteit als 
geheel participeren in verschillende samenwerkingsverbanden met buitenlandse. 
universiteiten, en het Europese Erasmus programma. 
Voor een studie of stage in het buitenland is in veel gevallen financiële ondersteuning 
mogelijk, zoals een Erasmusbeurs of een bijdrage uit het universitaire Marco Polo Fonds. 
Studeren in het buitenland vergt goede voorbereiding. De examencommissie moet je 
studieplannen goedkeuren en daarna moeten praktische zaken geregeld worden op het gebied 
van financiën, huisvesting en dergelijke. Het advies is om zo vroeg mogelijk (kan al in je 
eerste jaar) te beginnen met het oriënteren op een buitenlandperiode. Informatie over studeren 
in het buitenland wordt geboden door het International Office: 
Heymansgebouw, kamer 25 (naast de hoofdingang). Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 13.00 uur �Tel.: +31 50 363 6559, email: exchange.GMW@rug.nl 
 
Bachelor: minor in het buitenland 
Voorwaarde voor een buitenlandminor (een vrije ruimte van 30 studiepunten in semester 1 
van je derde jaar) is dat je de propedeuse volledig hebt afgerond. Wetenswaardig is dat de 
opleiding een internationaal minoren-netwerk coördineert, het Ed-Xchange programma. 
Binnen dit programma kun je in het buitenland vakken volgen die aansluiten bij je studie 
(ortho)pedagogiek of onderwijskunde. Naast Ed-Xchange heeft de opleiding een jaarlijks 
wisselend aantal bilaterale Erasmus overeenkomsten met universiteiten binnen Europa waarop 
je kunt intekenen voor je minor. Naast de mogelijkheden die de opleiding zelf biedt kun je 
ook nog intekenen op aanbod middels universiteit-brede afspraken met instellingen in het 
buitenland. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden en bestemmingen kun je 
opvragen bij het International Office.  
 
Master: stage en/of afstudeerproject in het buitenland 
Regelmatig worden nieuwe studiemogelijkheden in het buitenland onderzocht, vaak op 
initiatief van een docent of onderzoeker, soms ook op initiatief van een student zelf. Deze 
initiatieven vallen onder het Marco-Polo Programma. De mogelijkheden blijven uiteraard niet 
beperkt tot de Europese landen; studenten hebben ook onderzoek uitgevoerd in Midden-
Amerika, Afrika en op de Antillen.  
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Als je erover denkt om naar het buitenland te gaan tijdens je masterjaar voor je stage en/of een 
afstudeerproject, laat je dan zo vroeg mogelijk informeren bij het International Office; zij 
helpen je dan verder. 
 
ESN-Groningen 
Als je interesse hebt in kennismaking en samenwerking binnen internationale uitwisseling 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. 
 
Contactpersonen internationalisering 
Dr. Ernst Thoutenhoofd (coördinator), email e.d.thoutenhoofd@rug.nl   
Drs. Coby Evers (studie-adviseur), email j.a.m.evers@rug.nl. Een afspraak maken met de 
studieadviseur  kan via de onderwijsbalie, tel. 3636301. 
 

2.7 STUDIEVERENIGING ODIOM 

 
ODIOM is de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen. 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. 
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 23. Voor eventuele vragen kun je bellen naar 
050-3636538 of mailen naar info@odiom.nl. Voor meer informatie: www.odiom.nl. 
 

2.8 HONOURS COLLEGE 

 
Aan de universiteit bestaat de mogelijkheid voor talentvolle en ambitieuze bachelorstudenten 
om deel te nemen aan het University of Groningen Honours College. Het College biedt deze 
studenten, binnen de muren van de RUG, een omgeving waar ze kennis kritisch tegen het licht 
houden en worden uitgedaagd tot nieuwe inzichten en innovatieve manieren van denken. 
 
Het honoursprogramma omvat 45 extracurriculaire studiepunten, waarvan 25 EC’s zijn 
bedoeld voor verdieping en 20 EC’s voor verbreding en persoonlijke ontwikkeling. De 
verdiepende studieonderdelen volgt een student aan de eigen faculteit. Het verbredende deel 
bestaat uit twee studieonderdelen van elk 5 EC’s, te volgen bij een andere dan de eigen 
faculteit, en De Petrus Camper leergang. Hierin werken studenten een actueel thema uit, 
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gerelateerd aan één van de honours modules die gevolgd is. Doordat het thema vanuit 
meerdere perspectieven wordt benaderd en in een interdisciplinair verband wordt uitgewerkt, 
komt zowel een kennis-, vaardigheden- als persoonlijke ontwikkelingscomponent aan bod. 
Het programma start in de tweede helft van het eerste studiejaar. De duur van het programma 
is zodoende vijf semesters. De extra studiebelasting is 25% en komt neer op ongeveer 10-12 
uur extra studielast per week.  
 
Studenten die tot de beste 10% horen, ontvangen een uitnodiging om te solliciteren naar een 
plaats aan het University of Groningen Honours College. Studenten die zeer gemotiveerd zijn, 
maar geen uitnodiging ontvangen, kunnen mits zij goede studieresultaten hebben, ook 
solliciteren. Selectie vindt plaats op basis van studieresultaten, CV, schriftelijke motivatie en 
referenties alsmede op basis van een gesprek van de kandidaat met een lid van de 
toelatingscommissie van het Honours College. 
 
Zie voor uitgebreidere informatie en de precieze selectievoorwaarden www.rug.nl/honours. 
Het emailadres is honours@rug.nl 
 

2.9 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 VOORZIENINGEN 

 
 

3.1 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 

www.rug.nl: 'bibliotheek' 
 
De Universiteitsbibliotheek 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. 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 
Zie voor de openingstijden en lenersinformatie www.rug.nl/bibliotheek. 
 
 

3.2 BIBLIOTHEEK GMW 

www.rug.nl/gmw: 'bibliotheek' 
 
De Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is gehuisvest op de eerste 
verdieping van het Heymansgebouw. 
Naast een grote collectie boeken en gedrukte tijdschriften, biedt de bibliotheek toegang tot 
veel elektronische tijdschriften en literatuurbestanden.  
In de bibliotheek kan men ook terecht om te studeren. Er zijn zo’n 130 studieplekken en 24 
studentcomputers. Voor het lenen van materialen is een geldige studentenkaart nodig. 
Studenten mogen ook gebruik maken van andere RUG bibliotheken. 
Het adres:   Grote Kruisstraat 2/1  
                    9712 TS Groningen  
                    tel. 050 363 6555 
                    e-mail: gmw-bibliotheek@rug.nl  
                    internet: www.rug.nl/gmw/bibliotheek. 
 
De openingstijden van de Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen zijn: 
maandag t/m donderdag van 9.00-21.30 uur en vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
 

3.3 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 
beeldschermen bij de zalen kun je zien welke PC’s nog beschikbaar zijn. 
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3.4 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, usb-sticks, 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. 
 

3.5 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 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, tel. 
3636190. 
 

3.6  NESTOR -  ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING  

www.nestor.rug.nl 
 
De RUG hanteert als elektronische leeromgeving het systeem Nestor. 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 vrijwel alle onderdelen wordt gebruik 
gemaakt van Nestor. Eentuele mededelingen over veranderingen in het collegerooster, 
tentamendata, tentamenplaatsen etc. worden geplaatst op Nestor.  
De studenten dienen voor alle cursussen in te schrijven (via Progress) en verwacht wordt dat 
ze regelmatig relevante internetpagina’s controleren.  
 

3.7 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'  
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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 - 17.00 uur.  
 

3.8 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 11.00-20.00 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.  
 

3.9 DOCUMENTATIECENTRUM 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 gemaakt zijn in het kader van 
stageopdrachten etc. Daarnaast is er een groot videoarchief van 1560 banden/dvd’s met 
daarop onderwerpen op onze vakgebieden. Dezen zijn 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 'collecties 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. 
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Tevens is er binnen deze afdeling een variatie aan materialen die elders niet openbaar en 
uitleenbaar zijn. We noemen onder meer: bacheloropdrachten, afstudeerscripties, 
stageverslagen, masterthesises, spelmaterialen, leermaterialen, testen en testmaterialen. Ook 
hierop zijn drie verschillende catalogi van belang die ook onder 'collecties Hans Knot' van 
nestor kunnen worden gedownload. Alle vier catalogi worden minimaal vier keer per jaar 
geupdate!  
 
Ook zijn er tal van mogelijkheden voor interviewafname voor afstudeer- dan wel 
leerprojecten. Voor studenten zijn genoemde materialen altijd uitleenbaar. Het 
Documentatiecentrum 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 of per e mail 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, waarvoor deels dient te worden ingeschreven. 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 alle 
buitenlandstages  kun je bij hem ook terecht. 
 
Hans Knot is bereikbaar op kamer 80, bijgebouw Grote Rozenstraat 38, tel. 3636584 of via e-
mail: Hans.Knot@rug.nl. 
 

3.10 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 elektronisch 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.  
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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: dr. 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 
 

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. Bij de centrale balie zijn 
tevens kopieerkaartjes 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 donderdag geopend van 8.45-16.15 uur en vrijdag tot 15.00 uur (tel. 363 5560). 
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4 ONDERWIJS EN TENTAMENS 
 

4.1 COMMISSIES 

 
De Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie Pedagogische wetenschappen 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 vier studenten en vier 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  
 
Coordinator masteropleiding Pedagogische wetenschappen: prof.dr. M.C. Timmerman 
Contact secretariaat: mw. M.J. Kroeze-Veen, tel. 050 3636540,  
e-mail: M.J.Kroeze-Veen@rug..nl  
 
De 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. 3636526/3636540, Grote Rozenstraat 38 (Zie op Nestor: knop 
‘Examencommissie’). 
 
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 
de opleidingsdirecteur te wenden, uiteraard met behoud van de mogelijkheid alsnog beklag bij 
de decaan te doen. 
 

4.2 TOELATINGSEISEN 

 
Masters 
Met ingang van studiejaar 2012-2013 moet je verplicht het volledige 
bachelorprogramma hebben afgerond alvorens je wordt toegelaten tot de master! Dit 
wordt de zogeheten ‘harde knip’ genoemd. In verband hiermee organiseert de opleiding 
voor de masters APW, Orthopedagogiek en Onderwijskunde een tweede 
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instroommoment in februari van elk collegejaar. Meer informatie hierover is te krijgen 
bij de studieadviseurs van de masteropleidingen en in de studiegidsen van de masters. 
 
Voor studenten die vakken uit het tweede semester van het bachelor 3 programma missen 
streeft de opleiding er naar de vertraging te beperken tot een half jaar. Om die reden is de 
regeling ‘Studeerbaarheid en harde knip’ ontwikkeld. Deze regeling is aan strenge 
voorwaarden verbonden. De regeling is volledig te lezen op Nestor Master Pedagogische 
Wetenschappen: GMW-PAMAPA>Alg. informatie>informatie van de opleidingsdirecteur. 
 
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,  

Pedagogiek & Onderwijskunde  
- diploma van een verwante HBO-opleiding en het afgeronde schakelprogramma 
 Algemeen Pedagogische Wetenschappen van de SPO 
 
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. 
 
Opmerking: 
Aan de toelating tot de Master Orthopedagogiek van studenten met een bachelordiploma 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van een andere universiteit dan de RUG 
worden additionele voorwaarden gesteld (curriculum, inhoud, niveau). Een nader te volgen 
schakelprogramma kan opgelegd worden alvorens de student het Masterprogramma mag 
instromen. 
 
Toelatingscommissie Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen  
Rijksuniversiteit Groningen 
Secretaris: mw. dr. P.R. Schreuder 
Grote Rozenstraat 38 
9712 TJ Groningen 
E-mail: toelating.master.apw@rug.nl  
 
Toelatingscommissie Master Orthopedagogiek 
Rijksuniversiteit Groningen 
Secretaris: dhr. drs. H.K. Knijff 
Grote Rozenstraat 38 
9712 TJ Groningen 
E-mail: H.J.Luis@rug.nl   
 
Zie voor de complete toelatingsregeling en de nadere eisen voor toelating paragraaf 4 van de 
Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) 2012-2013 achterin deze studiegids (bijlage).   
 
Toelatingseisen Master CDB 
Admission requirements master Communication Congenital Deaf-Blindness 
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In order to be admitted to the programme, students are required to have obtained a relevant 
Bachelor’s degree and to have sufficient knowledge of methodology. For students who do not 
fulfil these requirements quite yet, there is the possibility to follow a pre-programme. 
The official language of the programme is English. Therefore sufficient proficiency in English 
is a prerequisite. If the level of English proficiency appears to be insufficient at the beginning 
of the course, the student will be obliged to take an additional language course at the 
University of Groningen at his/her expense. 
Curriculum coordinator: mw. prof.dr. H.J.M. Janssen, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ 
Groningen, tel. +31503636575. E-mail: H.J.M.Janssen@rug.nl. 
 

4.3 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: 

• 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. 
 

4.4 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: 3636301 
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 
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4.5 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 bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen heeft een studielast van in totaal 180 
European Credits (EC). Het puntentotaal is opgebouwd uit een verplicht deel en een 
keuzedeel. De volledige Onderwijs- en Examenregelingen van de bacheloropleiding zijn als 
bijlage bij deze gids gevoegd. 
 
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. 3636526/3636540, Grote Rozenstraat 38. Zie ook Nestor: 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 ieder 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. 
 
Structure Year-programme master Communication Congenital Deaf-Blindnes 
Courses are organized in a programme of 60 EC’s, divided over 12 months. The start of the 
programme is September 1st. In September students will be studying advanced literature in 
their home place. During October and November they spend 4 weeks at the University of 
Groningen, attending lectures. After that period the work on their Masterproject in their home 
place with supervision on distance. This master project must be connected to practice with 
congenital deafblind people through either direct work or video-analysis. Before August 31, 
students must have finished their thesis, an essay on theories and models and a practical 
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learners report. In November next academic year students come back to the University of 
Groningen to present their work to an audience and to receive their diploma. 
 
Master diploma master Communication Congenital Deaf-Blindness 
Diploma distribution is once a year with the year group of international master students in 
November. As an exception it is also possible for an international student to receive a diploma 
with regular master students Orthopedagogiek, four times a year: on the last Thursday in 
September, December, March and June. 
 
Vakanties en vrije dagen 
De colleges voor het academisch jaar 2012-2013 gaan van start op maandag 3 september.  
 
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2013 
Pasen zondag 30 maart en maandag 1 april 2013 
Koninginnedag dinsdag 30 april 2013 
Bevrijdingsdag zondag 5 mei 2013 
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2013 
Pinksteren zondag 19 en maandag 20 mei 2013 
 
De Academische vakantie 2013 begint 15 juli 2013 (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). Voor de berekening van de EC 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 verderop in deze gids wordt de studielast per 
onderdeel in EC 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 
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.  
 
Masterbul (Ortho)pedagogiek 
Masterbuluitreikingen vinden in principe vier keer per jaar plaats: in september, december, 
maart en juni. De masterbuluitreikingen Algemene Pedagogische Wetenschappen vinden 
plaats in overleg met student, examencommissie en andere betrokkenen. 
 
Een commissie die uit tenminste twee stafleden bestaat reikt de bul uit. Bij het 
onderwijsbureau is de samenstelling van deze commissie bekend.  
Afhankelijk van het aantal kandidaten kan een buluitreiking in groepsverband of individueel 
zijn. Een buluitreiking in groepsverband neemt plusminus een uur in beslag, een individuele 
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uitreiking duurt ongeveer een kwartier. Kandidaten kunnen bij een groepsuitreiking drie 
genodigden meenemen, bij een individuele uitreiking is plaats voor ongeveer vijftien gasten. 
Een masterbuluitreiking is gewoonlijk individueel.  
 
Belangrijk! 
Zodra aan alle eisen die gesteld zijn aan het masterexamen is voldaan, dient de student zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, bij het onderwijsbureau de 
masterbul aan te vragen.  
De informatie over de bulaanvraag/ het afstuderen kun je op Nestor vinden onder: Master 
Pedagogische wetenschappen > Alg. informatie > Informatie van het onderwijsbureau > 
Afstuderen/ aanvraag bul 

4.6 TENTAMEN-  EN EXAMENPROCEDURE 

 
Tentamenkansen 
Twee keer per jaar is er gelegenheid om van een studieonderdeel het tentamen af te  
leggen.  
  
Regels en richtlijnen 
Artikel 11 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Pedagogische 
Wetenschappen 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 zijn als 
bijlage opgenomen achterin deze studiegids.  
 
Uitslag tentamens 
Studenten kunnen de uitslagen van hun tentamens vinden in Progress. 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. De 
documenten zijn als bijlage bij deze gids gevoegd. 
 

4.7 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. 
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In het studiejaar 2012/2013 geldt als plafondbedrag: 
- voor het masterjaar het normbedrag van € 684,- 
 
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 teruggevraagd, of is 
er een andere regeling getroffen. Bij het Studenten Service Centrum (SSC)  
zijn brochures over de regeling verkrijgbaar. Daar kan men ook terecht voor verdere 
informatie.  
 

4.8 BELANGRIJKE ADRESSEN 

 
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 
 
Afdeling Pedagogiek  
Secretariaat: mw. M. Scheltens en mw. M.J. Kroeze-Veen, kamer 205, Grote Rozenstraat 38, 
9712 TJ  Groningen, tel. 3636500/6540. E-mail: M.Scheltens@rug.nl en M.J.Kroeze-
Veen@rug.nl.  
 
Studieadviseur master APW: 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  
Een afspraak maken kan via de onderwijsbalie van GMW, tel: 050 363 6301 
 
Afdeling Orthopedagogiek 
Secretariaat: mw. M. Cazemier van den Berg en mw. G.P. van den Hooff, tel. 3636566,  mw. 
C. de Jong, tel. 3636586, mw. A.H. Bügel-Nijenhuis, kamer 104, Grote Rozenstraat 38, 9712 
TJ  Groningen.  
E-mail: M.Cazemier.van.den.Berg@rug.nl, H.W.A.de.Jong@rug.nl, 
G.P.van.den.Hooff@rug.nl, A.H.Bugel-Nijenhuis@rug.nl  
 
Studieadviseur master Orthopedagogiek: mw. H.J. Luis, kamer 20, Grote Rozenstraat 38, 
9712 TJ  Groningen, tel. 3636570. E-mail: H.J. Luis@rug.nl. Een afspraak maken kan via de 
onderwijsbalie, tel. 3636301.  
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International Master Communication Congenital Deaf-Blindness 
Curriculum coördinator: mw. Prof.dr. H.J.M. Janssen, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ 
Groningen, tel. +31503636575. E-mail: H.J.M.Janssen@rug.nl  
 
Studieadviseur: Mr. A.M. Arendshorst, Grote Rozenstraat 38, kamer 16, tel 050-3636370. E-
mail: A.M.Arendshorst@rug.nl  
 
Onderwijskunde/GION 
Secretariaat: mw. S. Abels, tel. 3636631, e-mail: S.Abels@rug.nl, mw. V.I.M. Mak tel. 
3637718, e-mail: V.I.M.Mak@rug.nl, mw. S. Muller, tel. 3636631, e-mail: 
stephanie.muller@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  
 
Opleidingscommissie 
Alle leden van de Opleidingscommissie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen 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 opleidingscommissies’ (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 St. Jacobsstraat 331, 3511 BP Utrecht, tel. 030-2322407. 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 
 
NVO Basisaantekening Diagnostiek 
Aanvullend op de registratie NVO Basis-Orthopedagoog (aan te vragen na afronding 
academische opleiding Orthopedagogiek) kunnen NVO leden de NVO Basisaantekening 
Diagnostiek behalen. Daarmee wordt aangetoond dat er bovenop het verplichte universitaire 
programma uitgebreidere ervaring is opgedaan op het taakgebied diagnostiek. Deze 
praktijkervaring omvat drie casussen die zijn gedaan onder supervisie van, en beoordeeld 
door, een door NVO erkende supervisor. Binnen de masteropleiding Orthopedagogiek wordt 
een start gemaakt met het behalen van deze registratie door middel van het uitwerken van 1 
casus binnen het stage-onderdeel.  
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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. 088-5561000. Op internet: www.aog.nl.  
 
UPO-G 

Vanaf 2001 heeft de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen haar post-
master onderwijs gemoderniseerd naar de nieuwe richtlijnen van de NVO wat betreft de 
beroepsregistraties.  
 
Sinds die datum wordt voor afgestudeerde orthopedagogen de mogelijkheid geboden een 
tweejarig traject te volgen dat voldoet aan de eisen van de NVO om NVO Orthopedagoog-
Generalist te worden.  
 
De vakgroep heeft een aparte afdeling voor deze post-masteropleiding. De volgende personen 
zijn hieraan verbonden:  
 
Hoofdopleider: mw. drs. H. M. Speelman-Komen, H.M.Speelman-Komen@rug.nl 
 
Onderwijscoördinator: mw. W.I. Schut-Houwen, Ingrid.Schut@rug.nl 
 
Secretariaat: mw. I. Timmer, I.Timmer@rug.nl. Naast het traject NVO verzorgt de 
Universitaire Post-masteropleiding Orthopedagogiek Groningen individuele cursussen op 
verschillende gebieden, bestemd en interessant voor in de praktijk werkzame orthopedagogen.  
 
Een folder met uitgebreide informatie kunt u aanvragen bij UPO-G, Grote Rozenstraat 38, 
9712 TJ, Groningen. Op internet: www.rug.nl (doorklikken naar faculteit GMW, Onderwijs, 
Postmaster Beroeps Onderwijs, Orthopedagogiek), I.Timmer@rug.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 
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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  
 
Alumni 
Alumninetwerk Algemene Pedagogische Wetenschappen -  AAPW 

AAPW is een alumninetwerk voor de alumni van de studierichting APW van de RUG. Het 
heet een alumninetwerk en geen vereniging, omdat oud-studenten geen (betalend) lid hoeven 
te worden. De AAPW is sinds 2011 actief op de LinkedIn-groep: “Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen (RuG)”. Voor vragen kun je contact opnemen met Mw. M. (Mandy) Talhout, 
via: m.talhout@rug.nl. Aanmelden kan via aapw@rug.nl. 
 
Groninger Andragogen Netwerk (GAN) 

Groninger Andragogen Netwerk (GAN) Het Groninger Andragogen Netwerk (GAN) is een 
alumnivereniging van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Het 
GAN biedt een platform voor afgestudeerden van de RUG die zich bezighouden met leren en 
interveniëren in sociale praktijken. http://www.gan-groningen.nl/site. 

 

AVOG (Alumnivereniging Onderwijskunde Groningen) 

Doel van de Alumnivereniging is: het onderhouden en bevorderen van contacten en 
netwerken tussen Onderwijskunde en haar alumni en tussen deze alumni onderling om onder 
andere een bijdrage te leveren aan de professionalisering van alumni Onderwijskunde. 
http://www.rug.nl/pedok/informatieVoor/alumni/avog/info of alumni.onderwijskunde@rug.nl 
 
Alumnivereniging Orthopedagogiek 

Het doel van de alumnivereniging Orthopedagogiek is informatie-uitwisseling over de 
ontwikkelingen binnen de opleiding en het vakgebied Orthopedagogiek, tussen de vakgroep 
Orthopedagogiek (staf en studenten) en de alumni en de alumni onderling. Contactpersoon is 
de heer H. (Harjo) Knijff, H.K.Knijff@rug.nl. 
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5. MASTER PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 
De master Pedagogische wetenschappen in Groningen leidt studenten op tot academische 
professionals op masterniveau die in staat zijn om op basis van een brede basis aan 
vakinhoudelijke en methodologische kennis, hun inzichten en vaardigheden in te zetten ten 
behoeve van het pedagogische en orthopedagogische onderzoek en de praktijk. 
 
Hiervoor zijn eindkwalificaties per fase van de opleiding onderscheiden. Deze worden 
jaarlijks geplaatst op Nestor. Om te komen tot het realiseren van de eindkwalificaties 
onderscheidt het programma Pedagogische wetenschappen vier leerlijnen. Dit zijn:  
 

1) Vakinhoud Pedagogische wetenschappen 
2) Methodiek en Statistiek 
3) Academische vaardigheden 
4) Klinische vaardigheden 

 
Deze zijn terug te vinden in het programma. 
 
Met ingang van studiejaar 2012-2013 moeten studenten verplicht het volledige 
bachelorprogramma hebben afgerond alvorens te worden toegelaten tot de master! Dit 
wordt de zogeheten ‘harde knip’ genoemd. In verband hiermee organiseert de opleiding 
voor de masters APW, Orthopedagogiek en Onderwijskunde een tweede 
instroommoment in februari van elk collegejaar. Meer informatie hierover is te krijgen 
bij de studieadviseurs van de masteropleidingen. Het studieschema voor de tweede 
instroom is ook in hoofdstuk 6 te vinden. 
 

5.1 HET MASTERPROGRAMMA ALGEMEEN PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN 

 
Opvoeding, zorg en leren in de levensloop: de inhoud van de Master Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen 
In de Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen worden de verschijnselen opvoeding, 
zorg en leren diepgaand bestudeerd vanuit het perspectief van de levensloop. Het programma 
maakt specialisatie mogelijk voor respectievelijk de fase Jonge kinderen, de fase Jeugd en de 
fase Volwassenen. Het is ook mogelijk om een combinatie van cursussen over de drie fasen in 
de levensloop te kiezen, m.a.w. een specialisatie is niet verplicht. De specialisatie Jonge 

kinderen gaat over de inleiding van jonge personen in de cultuur en gewoontes van de 
samenleving en over de wijze waarop generaties met elkaar omgaan vanuit hun pedagogische 
rollen en binnen hun levensfasen. Beide hoofdtypen van opvoeding en zorg, namelijk de niet-
professionele en de professionele binnen bijvoorbeeld de kinderopvang, de 
consultatiebureaus, het onderwijs en de jeugdzorg, worden bestudeerd. De specialisatie Jeugd 
gaat over de jeugd als sociaal verschijnsel. Opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van 
jongeren vinden plaats in en door verschillende socialisatiecontexten (gezin, school, 
jeugdbeleid, werk), maar deze specialisatie richt zich ook op de groep van leeftijdgenoten (de 
zogenaamde peergroep): jongeren leren vooral ook van elkaar. Specialisatie in Volwassenen 

betekent verdieping in het verschijnsel van levenslang leren. Actieve burgers in de 'civil 
society' dienen een leven lang te leren voor de integriteit van hun persoonlijk leven, de 
productiviteit van arbeidsorganisaties, en de leefbaarheid van samenlevingsverbanden.  
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De arbeidsmarkt: vier werkterreinen voor afgestudeerden 
De Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen leidt op voor beroepen op de volgende 
vier werkterreinen: 
1. Vormgeving en ondersteuning van pedagogische praktijken zoals gezinsopvoeding, 

jeugdwerk, kinderopvang, voorschoolse educatie, reïntegratieprojecten en 
welzijnswerk voor ouderen. Het betreft de ondersteuning van pedagogen en 
hulpverleners binnen een instelling, het verzorgen van trainingen en bijscholingen ten 
behoeve van professionalisering, en het ontwikkelen van educatieve programma’s 
voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, alleenstaande minderjarige 
asielzoekers en analfabeten.  

2.  Beleid. Het betreft vormgeving en ontwikkeling van pedagogisch beleid, jeugdbeleid, 
welzijnsbeleid en sociaal beleid, alsmede beleidsgericht onderzoek.  

3.  Profit- en non-profit-organisaties. Het gaat hier om ondersteuning van organisatorische 
processen en het ontwikkelen en verzorgen van trainingen. 

4.  Wetenschappelijk pedagogisch onderzoek. Tevens is het mogelijk om vanuit deze 
Master door te stromen naar de Research Master van de faculteit GMW, ‘Behavioural 
and Social Sciences’. 

 

5.1.1 STUDIEPROGRAMMA 

 
Het individuele studieplan, de tutor, de afstudeergroep en de toelatingseisen 
Binnen het kader van de tutorgroep (5 à 6 studenten + docent) maakt iedere student een 
individueel studieplan bij aanvang van het masterjaar. In dit studieplan wordt het doel van de 
studie geformuleerd in termen van te beheersen kennis en vaardigheden en de mogelijkheden 
voor de arbeidsmarkt. Op basis van dit studiedoel wordt vastgesteld welke 
onderzoeksvaardigheden en welke kennis nodig zijn om het studieplan naar behoren uit te 
voeren. Ter verwerving van deze kennis en vaardigheden wordt een keuze gemaakt uit het 
aanbod voor het eerste semester. 
Iedere student heeft een eigen tutor, behorend tot de staf van de basiseenheid. Deze beoordeelt 
het studieplan en begeleidt de student bij de uitvoering ervan. Het afstudeerproject dat op 
verschillende momenten in he studiejaar kan starten, vormt het uiteindelijke centrale punt van 
het studieplan. Studenten met een verwant afstudeerproject participeren in een afstudeergroep. 
Het afstudeerproject resulteert in de Master Thesis. 
 
Toegang tot de Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen is mogelijk met een 
afgeronde Bachelor Pedagogiek, of een gelijkwaardig programma. 
 
Studie-adviseur van de Master-opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen is mw. drs. 
J.A.M. Evers. 
 
Het studieprogramma 
De omvang van het studieprogramma bedraagt 60 EC’s, verdeeld over methodische en 
theoretische verdieping (30 EC’s), en het afstudeerproject (30 EC’s).  
 
- Methoden en Technieken van Sociaal-wetenschappelijk onderzoek (10 EC’s) 

 
In vervolg op de M&T-stof uit de Bachelor worden geavanceerde onderzoeksmethoden en 
technieken gegeven met een omvang van 10 EC’s. De student kiest uit empirisch-analytische 
technieken (aangeboden in samenwerking met de docenten van het Masterprogramma Onder-
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wijskunde; zie hiervoor de studiegids Master Onderwijskunde 2012-2013) en interpretatieve 
en interventiegerichte onderzoekstechnieken. De keuze wordt gemaakt op basis van a. de in 
de Bachelor gevolgde M&T-cursussen en b. de eisen die het onderzoeksproject voor de 
Master aan M&T stelt. De M&T-cursussen worden aangeboden in workshops van 10 EC. De 
student kiest één van de 4 workshops. De keus zal mede door voorgenomen invullingen van 
het afstudeerproject worden ingegeven. In de workshops voeren studenten onder begeleiding 
onderzoek uit binnen het kader van hun studieplan, op basis van de in de workshop 
gepresenteerde methoden.  
 
- Theoretische verdieping (20 EC’s). 

 
De (niet-)professionele opvoeding en socialisatie van kinderen bestaat uit de cursussen: De 

wereld van het kind: het belang van het kind (5 EC) en De wereld van het kind: het 

perspectief van het kind (5 EC); de professionele opvoeding komt aan bod in de cursus 
Perspectieven op Professionalisering (5 EC). De leeftijdscategorie (12-18) staat centraal in de 
cursussen Jeugdstudies: theorie en onderzoek (5 EC) en Jeugd en jeugdbeleid (5 EC). Bij de 
specialisatie LLL (Levenslang Leren) horen de vakken Levenslang leren in context: praktijk 

en onderzoek (5 EC) en Globalisering en een leven lang leren (5 EC). De laatste is gericht op 
mondiale aspecten van volwasseneneducatie. Alle cursussen worden gegeven in gedeelten van 
telkens 5 EC’s, welke ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. 
De cursussen worden zo geroosterd dat studenten kunnen kiezen voor een specialisatie of 
voor een combinatie van cursussen over Kind, Jeugd en Volwassenen. Kiezen voor een 
specialisatie mag, maar hoeft niet. Wil men een specialisatie-aantekening op de masterbul, 
dan geldt een minimum van 10 EC’s uit het vakkenaanbod van de betreffende specialisatie + 
de Master Thesis. Ook is een combinatie met een keuzevak (5 EC) vanuit de Master 
Onderwijskunde, of een andere master mogelijk. Omgekeerd kunnen studenten die het 
Masterprogramma Onderwijskunde volgen, onderdelen van 5 EC’s uit het programma 
Algemene Pedagogische Wetenschappen volgen. De keuze is afhankelijk van de gekozen 
specialisatie en het onderwerp van de Masterthesis. Externe keuzevakken moeten altijd 
voorgelegd worden aan de Examencommissie (zie formulier op Nestor). 
 
Doel van de cursussen is dat de student zichzelf een kritische onderzoekshouding toe-eigent 
ten behoeve van het afstudeerproject. Op basis van hoge eisen met betrekking tot kennis en 
analytische en conceptuele vaardigheden werken studenten binnen deze hoor- en werkcolleges 
onder leiding van gespecialiseerde docenten. Studenten bestuderen op kritische wijze 
theoretische teksten, analyseren gepubliceerde onderzoeksresultaten en vergroten zo hun 
analytische en conceptuele vermogens. Deze cursussen starten met een algemeen gedeelte 
waarin door de docent geselecteerde literatuur wordt bestudeerd. Vervolgens maken studenten 
- uit een vaste lijst van boeken en artikelen alsmede via literatuurrecherche - zelf een selectie 
van literatuur en verzorgen schriftelijke en mondelinge presentaties op basis van een reeks 
vastgestelde criteria. Zowel wat betreft de thema's als wat betreft de keuze van de docenten 
zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de in het Nieuwenhuisinstituut 
ondergebrachte onderzoeksprogramma's.  
 
- Het afstudeerproject (30 EC’s) 

 
Onder begeleiding van een docent wordt intensief gewerkt aan de masterthese. Afhankelijk 
van het onderwerp en karakter van het afstudeeronderzoek kan een gedeelte van de 
besteedbare tijd aan praktijkoriëntatie (‘korte stage’ van 5 EC) worden besteed. Regelmatig 
komen studenten binnen de tutorgroep onder begeleiding van de docent bijeen om verslag te 
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doen van hun activiteiten. Dit onderdeel resulteert in een Master these die wordt beoordeeld 
door de onderzoeksprojectbegeleider en een tweede beoordelaar. Het onderdeel wordt 
afgerond met een Forum, waarop de student een mondelinge presentatie houdt over de 
resultaten van het afstudeeronderzoek en waar twee referenten (de tweede beoordelaar en een 
collega-student) inhoudelijk ingaan op dit onderzoeksproject en de Masterthese.  
 
Studieschema Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 
 
September–instroom  
 
Semester 1 (30EC)* Vaknaam Vakcode EC 
Periode 1a  M&T workshop Discoursanalyse 

M&T workshop Evaluatie- en  
Interventieonderzoek 

• Doorlopend naar periode 1b 

Pamapa018 
Pamapa019 

10  
10 

 Perspectieven op professionalisering Pamapa001 5 
 De wereld van het kind: het belang 

van het kind 
Pamapa020 5 

 Jeugdstudies: theorie en onderzoek Pamapa021 5 
 Keuzevak**  5 
Periode 1b Masterthese (mogelijke start voor 

september-instroom) 
Pamapa015  15 

 Globalisering & een leven lang leren Pamapa007 5 
 Keuzevak**  5 

*er moet een totaal aantal EC’s gekozen worden van 30; ** er mag één keuzevak gevolgd 
worden (5 EC) 
 
Het afstudeeronderzoek (Masterthese) is een individueel traject dat, afgezien van de mogelijke 
startmomenten, niet doorlopend in het rooster is opgenomen. 
 
Studenten van de februari-instroom beginnen bij semester 2 en volgen daarna  semester 1. 
 
Semester 2 (30EC)* Vaknaam Vakcode EC 
Periode 2a M&T workshop Interviewanalyse 

M&T workshop Historische 
Pedagogiek 

• Doorlopend naar periode 2b 

Pamapa022 
Pamapa023 

10  
10 

 De wereld van het kind: het 
perspectief van het kind 

Pamapa024 5 

 Jeugd en jeugdbeleid Pamapa017 5 
 Keuzevak**   
Periode 2b Masterthese (mogelijke start voor 

februari-instroom) 
Pamapa015  15 

 Levenslang leren in context: praktijk 
en onderzoek 

Pamapa025 5 

 Keuzevak**  5 
*er moet een totaal aantal EC’s gekozen worden van 30; ** er mag één keuzevak gevolgd 
worden (5 EC)  
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5.2  HET MASTERPROGRAMMA VAN ORTHOPEDAGOGIEK 
 

5.2.1 PROFIELSCHETS ORTHOPEDAGOGIEK 

 
Het object van studie van de orthopedagogiek is ernstige problematiek bij het opvoeden. Deze 
problematiek kan zich voordoen in het gezin, de school, of de directe omgeving, maar ook in 
al die situaties waar hulpverleners of behandelaars de plaats van opvoeders hebben 
ingenomen. In het onderzoek gaat het om het ontwerpen van verklaringsmodellen met 
betrekking tot opvoedingsproblemen en het ontwerpen van interventiestrategieën om die 
problemen op te lossen, tot een aanvaardbaar niveau te verminderen of te voorkomen. 
 
Het wetenschapsgebied orthopedagogiek is in te delen in een algemeen deel en drie meer 
specifieke terreinen, te weten ‘leerproblemen’, ‘jeugdzorg' en ‘opvoeding en ondersteuning 
van personen met beperkingen’. Deze drie terreinen komen overeen met de differentiaties die 
binnen orthopedagogiek gekozen kunnen worden. 
Het algemene deel van de orthopedagogiek richt zich op de bestudering van het object van de 
orthopedagogiek, theorieën en modellen die opvoedingsproblemen in het algemeen 
beschrijven (diagnostiek) en kunnen beïnvloeden (handelingsstrategieën) en op 
onderzoeksmethoden om de juistheid ervan in wetenschappelijke zin te onderzoeken. 
Op het gebied van de ‘leerproblemen’ (differentiatie LPB) wordt studie gemaakt van  
ernstige leerproblemen in het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs en strategieën om 
problemen op te lossen. Er wordt daarbij vooral aandacht besteed aan de cognitieve 
ontwikkeling, emotionele en motivationele aspecten, instructionele aspecten en de relatie 
tussen opvoeding buiten de school en ernstige leerproblemen in de school. 
Op het gebied ‘jeugdzorg’ (differentiatie JZG) wordt studie gemaakt van de verwaarlo-
zingsproblematiek in gezin en school en van de problemen bij het hulpverlenen in ambulante 
en residentiële organisaties en de pleegzorg. Hierbij is zowel aandacht voor gedragsproblemen 
in het algemeen als voor crimineel gedrag. Er worden interventiestrategieën ontwikkeld om de 
problemen op te lossen. 
Op het terrein van de ‘opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen’ 
(differentiatie OPB) wordt studie gemaakt van de problemen bij het opvoeden van kinderen 
met (vrijwel) onherstelbare somatische stoornissen in gezin en school en in gezins- en 
schoolvervangende situaties. Ook de verstandelijke handicaps en de gedragsproblemen die 
daarbij kunnen optreden, vallen onder dit terrein. Net als bij de andere terreinen, staat ook bij 
deze differentiatie het ontwikkelen van interventiestrategieën om de opvoedingsproblemen op 
te lossen centraal. 
Het onderscheid tussen de drie genoemde terreinen is betrekkelijk. Kennis opgedaan op één 
gebied is vaak bruikbaar op een ander gebied en in een aantal gevallen wordt onderzoek 
gedaan op twee of drie gebieden tegelijk.  
 
Coördinatie stage en masterthese 
Het masterproject vormt een belangrijk onderdeel van de master. Het bestaat uit een stage en 
de masterthese. In het laatste jaar van de bacheloropleiding en het laatste jaar van het 
schakelprogramma wordt over dit onderdeel voorlichting gegeven. Vervolgens dient de 
student ook reeds in het laatste bachelorjaar keuzes te maken voor een stageplaats en een 
onderwerp voor de masterthese. Voorafgaand aan het studieonderdeel wordt in dit verband 
ook de Handleiding voor het masterproject uitgereikt. Voor algemene vragen over de stage 
kan men terecht bij de algemeen stagecoördinator, H.K. Knijff. Voor meer specifieke, 
differentiatiegebonden vragen over de stage kan men terecht bij de stagecoördinatoren voor de 
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differentiatie: voor leerproblemen (LPB) is dat mw. dr. E.J. van den Bosch, voor Jeugdzorg 
(JZG) is de stagecoordinatie vacant, voor Opvoeding en Ondersteuning van Personen met een 
Beperking (OPB) is dat mw. L. Korenberg MSc. en voor de Master Communication 
Congenital Deaf-Blindness (CDB) is dat prof.dr. H.J.M. Janssen. De algemeen coördinator 
voor de masterthese is mw. dr. S. Houwen.  
 
Het masterprogramma van de afstudeerrichting Orthopedagogiek kent een praktijkvariant en 
een onderzoeksvariant. 
 
Het programma bestaat uit vier onderdelen. Studenten die aan de master beginnen gaan 
meteen in stage ongeacht of ze in september of februari starten met de master. In het 
daaropvolgende semester schrijven ze hun these. Eén keer per jaar worden naast stage en 
these de drie theoretische mastervakken Ethiek, zorg en onderzoek, Participatie in de 
samenleving en Theorieën en modellen in de orthopedagogiek aangeboden.  
 
Stage en these vormen samen het masterproject. De praktijkvariant van het masterproject 
bestaat uit praktijkstage (25 ecs) en these (20 ecs). De onderzoeksvariant bestaat uit een 
praktijkstage van 15 ecs en een these die 30 ecs omvat. Voor stage en these zijn 
ondersteunende colleges in de vorm van terugkomdagen, casuïstiek- en methodologiecolleges. 
 
De masterthese wordt in principe op de stageplaats uitgevoerd, evenals de casuïstiek die de 
student geacht wordt uit te voeren. De keuze voor een stageplaats en een thema voor de 
masterthese vindt plaats in het derde Bachelorjaar.  
 
September-instroom 
 
sem Vaknaam Vakcode EC 
1 a Ethiek: zorg en onderzoek PAMA5103 5 
1a&1b Stage (praktijkvariant) PAMA5163D 25 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A 30 
Stage (onderzoeksvariant) PAMA5164B 15 

    
2a Participatie in de samenleving PAMA5102 5 
 
2a & 
2b 
 
 
2b 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) 
Stage (onderzoeksvariant) 
Masterthese (praktijkvariant) 
 
Theo. en Mod. in de Orthopedagogiek 2 

 
 

 
PAMA5164A 
PAMA5164B 
PAMA5163A 
 
PAMA5101 

 
30 
15 
20 
 
5 

 
Februari-instroom 
 
2a Participatie in de samenleving PAMA5102 5 
2a&2b Stage (praktijkvariant) PAMA5163D 25 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A 30 
Stage (onderzoeksvariant)  PAMA5164B 15 

    
2b 
 

Theo. en Mod. in de Orthopedagogiek 2 PAMA5101 5 

1a  
 

Ethiek: zorg en onderzoek 
 

PAMA5103 
 

5 
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1a&1b 
 
 
 
 

Masterthese (onderzoeksvariant) 
Stage (onderzoeksvariant) 
Masterthese (praktijkvariant) 

 
 

PAMA5164A 
PAMA5164B 
PAMA5163A 
 
 

30 
15 
20 
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6. VAKKEN MASTER PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 

6.1 STUDIESCHEMA VAKKEN MASTER ALGEMEEN PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN 

 

September - instroom 
 
Semester 1 (30 
EC)* 

Vaknaam Vakcode EC 

Periode 1a  M&T workshop Discoursanalyse 
M&T workshop Evaluatie- en  
Interventieonderzoek 

• Doorlopend naar periode 1b 

Pamapa018 
Pamapa019 

10  
10 

 Perspectieven op professionalisering Pamapa001 5 
 De wereld van het kind: het belang 

van het kind 
Pamapa020 5 

 Jeugdstudies: theorie en onderzoek Pamapa021 5 
 Keuzevak**  5 
Periode 1b Masterthese (mogelijke start voor 

september-instroom) 
Pamapa015  15 

 Globalisering & een leven lang 
leren 

Pamapa007 5 

 Keuzevak**  5 
*er moet een totaal aantal EC’s gekozen worden van 30; ** er mag ook een keuzevak gevolgd 
worden 
 

Het afstudeeronderzoek (Masterthese) is een individueel traject dat, afgezien van de mogelijke 

startmomenten, niet doorlopend in het rooster is opgenomen. 

 
 

M&T workshop Discoursanalyse PAMAPA018
 

Docent: 
 
dr. W.A.J. Meijer  

 

Doel: 
 
Opvoeding is ‘in’. Tal van actuele politieke en publieke 
debatten snijden pedagogische onderwerpen aan, hetzij 
direct, bijvoorbeeld kinderopvang, tuchtscholen, 
inburgeringscursussen, hetzij indirect: normen en waarden 
en burgerfatsoen, zinloos geweld, enzovoort. Geregeld 
valt in de krant en op tv de stem van pedagogische 
professionals en wetenschappelijk deskundigen over zulke 
dingen te vernemen. Maar ook deelnemers aan de debatten 
die niet tot de pedagogische professie zijn te rekenen, 
zoals politici en ‘opinion leaders’ (bijv. columnisten), 
laten zich meer of minder expliciet over opvoeding en 
vorming uit. Zo zijn in de algemene publieke debatten 
specifiek pedagogisch discoursen of ‘verhandelingstalen’ 
te onderkennen. 
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Inhoud: Voor deze workshop kiest de student een actueel debat 
waarin een pedagogisch discours is verweven. Uit de 
actualiteit van de algemene pers (dag- en weekbladen, 
maar ook tv en internet), als ook uit de ‘populair 
wetenschappelijke’ pedagogische pers (zoals websites of 
tijdschriften over opvoeding), wordt het materiaal gekozen 
voor de discoursanalyse. De analyse expliciteert de vaak 
impliciete pedagogische begrippen en reconstrueert de 
argumentaties in dat materiaal. Hoe wordt gedacht over 
kinderen en volwassenen en ideale beelden van kinderen 
en volwassenen, over wat ouders (moeten) doen of juist 
niet, over cultuur, cultuurverschillen en cultuuroverdracht 
of gebrek daaraan, over wat pedagogisch (on)wenselijk is 
in het gezin, in de wijk, op tv, etc.? 
De gerecontrueerde pedagogische concepten en 
standpunten worden vervolgens kritisch geconfronteerd 
met wetenschappelijk pedagogische literatuur en 
geëvalueerd. 

EC: 10 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: werkstuk 
Opmerkingen: Ter oriëntatie volgen hier enkele titels van werk waarin 

theoretisch pedagogen zich over actuele kwesties hebben 
gebogen. 
- Vanobbergen, B. (2003), Geen kinderspel. Een 
pedagogische analyse van de vertogen over de 
commercialisering van de leefwereld van kinderen € 18,00 
- Smeyers, P. & B. Levering (red.) (2003), Grondslagen 
van de wetenschappelijke pedagogiek. Modern en 
postmodern, € 37,50 (deel 2: p. 189-344) 
- Meijer, W.A.J. (2006), Traditie en toekomst van het 
islamitisch onderwijs. € 22,50 
- J. Masschelein en J. Simons (red.) (2008), De 
schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies 
van de pedagogische actualiteit. 
- G.J.J. Biesta (2010), Good Education in an Age of 
Measurement. Ethics, Politics, Democracy. 

Literatuur:  
· Afhankelijk van het gekozen actuele debat of thema 
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Workshop evaluatie- en interventieonderzoek PAMAPA019
 

Docenten: 
 
dr. T. van Dellen , drs. C.J. van der Linden , dr. 
J.J.M. Zeelen  

Coordinator: dr. J.J.M. Zeelen 
 

Inhoud: 
 
In deze workshop wordt nader ingegaan op de 
verschillende onderzoeksdesigns die binnen 
praktijkgericht onderzoek aan de orde komen. Dit zijn 
achtereenvolgens: programma-evaluatie, 
implementatieonderzoek, ontwikkelingsonderzoek en 
action research. Ook zal aandacht worden besteed aan het 
case study design. In deze module wordt geprobeerd de 
opgedane methodologische kennis en vaardigheden- in 
combinatie met eigen inhoudelijk interesse- te integreren 
en zelfstandig vorm te geven in een eigen onderzoekbaar 
onderzoeksplan, dat zo mogelijk als opmaat kan dienen 
naar het afstudeerproject. Er zal een format worden 
aangeboden dat met name geschikt is voor uiteindelijke 
versie van een onderzoeksplan. 

EC: 10 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: werkcollege 
Toetsvorm: opdrachten 
Literatuur:  
· Creswell, J.W., Educational Research: Planning, Conducting, and 

Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Pearsons Education, 

2007) hoofdstukken: 1,2,3,8,9,14,15,17,18  
· Boog B., e.a , Focus op action research. De professional als 

handelingsonderzoeker (Van Gorcum, 2005)  
 

 
Perspectieven op professionalisering van 
opvoeding en zorg 

PAMAPA001

 

Docent: 
 
dr. P.C.M. Bakker  

Coordinator: dr. P.C.M. Bakker 
 

Inhoud: 
 
In deze cursus maakt de student kennis met verschillende 
perspectieven op het voortgaande proces van 
professionalisering van opvoeding van kinderen en 
jeugdigen en zorg voor volwassenen. Centraal staan de 
sterk toegenomen invloed van deskundigen en hun 
expertise op kinderen, ouders, leraren, hulpverleners en 
welzijnswerkers, alsook de oorzaken en gevolgen daarvan. 
De onderscheiden perspectieven worden met elkaar 
vergeleken en kritisch beoordeeld. De studenten leren de 
verklarende waarde ervan kennen voor het begrijpen en 
duiden van ontwikkelingen in de moderne wereld van 
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opvoeding en (jeugd)zorg. In de colleges worden enkele 
perspectieven geïntroduceerd. Aan de hand van daarin 
gebruikte concepten wordt ingegaan op de achtergronden 
en consequenties van de voortschrijdende 
professionalisering. Die komt onder meer tot uitdrukking 
in processen die zijn benoemd als ‘medicalisering’, 
‘psychologisering’ en ‘pedagogisering’. 
De student houdt individueel een referaat over een 
monografie naar keuze uit een vaststaande literatuurlijst. 
De inhoud van deze monografie wordt beschreven en 
geanalyseerd en afgezet tegen de verplichte literatuur en 
de daarin geïntroduceerde perspectieven en concepten. Het 
referaat wordt schriftelijk uitgewerkt in de vorm van een 
monografieanalyse. Over de verplichte literatuur doet de 
student een schriftelijk tentamen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 

Colleges: 14/ Practicum: 16 / Zelfstudie: 110 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: verslag 

tentamen over verplichte literatuur en verslag over 
monografie naar keuze 

Opmerkingen: - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg 
in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd 
(Amsterdam: Bert Bakker, 1989 of later) 342 p. Hieruit 
alleen de Inleiding en de Conclusie (ca.45 pp.) 
- Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische 
historiografie (Leuven/Voorburg: Acco). 511 p. Hieruit 
pp. 193-212 en 333-358.  
- Cultures of child health in Britain and the Netherlands in 
the twentieth century (Amsterdam/New York: Rodopi). 
317 p. Hieruit pp. 7-60, 103-148 en 287-296. 
- When science encounters the child. Education, parenting, 
and child welfare in 20th-centry America (New York: 
Teachers College Press) 248p. Hieruit pp. 1-34, 77-115, 
195-234. 

Literatuur:  
· M. Gijswijt-Hofstra & Hilary Marland (eds.) (2003), Cultures of child 

health in Britain and the Netherlands in the twentieth century 

(Amsterdam/New York: Rodopi). (ISBN: 90-420-1044-4), € 37,10 
· M. Depaepe, F. Simon & A. Van Gorp (red.) (2005), Paradoxen van 

pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie 

(Leuven/Voorburg: Acco). Hieruit 45 pp. (ISBN: 90-334-5929-9), 
€ 49,90 

· B. Beatty, E.D. Cahan & J. Grant (eds.)(2006), When science encounters 

the child. Education, parenting, and child welfare in 20th-centry 

America (New York: Teachers College Press). (ISBN: 10-0-8077-4691-
6), € 37,00 

· A. de Swaan (1989 of later), Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en 
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gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd 

(Amsterdam: Bert Bakker). (ISBN: 90-351-0685-7), € 17,50 
 
 

De wereld van het kind: het belang van het 
kind 

PAMAPA020

 

Docenten: 
 
prof. dr. J.J.H. Dekker , dr. P.R. Schreuder  

Coordinator: dr. P.R. Schreuder 
 

Doel: 
 
Kennis van ‘het belang van het kind’ als dominant kader 
voor de opvoeding, in heden en verleden. 

Inhoud: In deze cursus staat de opvoeding van (jonge) kinderen, 
zowel binnen als buiten het gezin centraal, vanuit ‘het 
belang van het kind’. Het huidige pedagogische denken en 
handelen vanuit het belang van het kind is meestal gericht 
op het proberen te realiseren van de droom van de Eeuw 
van het Kind. Deze droom werd in 1900 op overtuigende 
wijze beschreven door Ellen Key in haar gelijknamige 
bestseller. Belangrijke inspiratiebronnen voor haar waren 
het romantische pedagogische denken en het 
evolutionistische denken.  
In deze cursus wordt vanuit een actuele casus waarin het 
belang van het kind centraal staat, teruggekeken naar de 
historische wortels van deze manier van denken over het 
kind en de opvoeding. Onderwerpen daarbij zijn de 
gezinsopvoeding, opvoeding buiten het gezin, de betekenis 
van de kindertijd en de visies daarop in verschillende 
delen van de wereld. 
Naast het tentamen schrijven alle studenten een essay van 
ongeveer 1500 woorden over een nader op te geven 
onderwerp binnen de thematiek van deze cursus. Hierbij 
dienen de studenten zelf aanvullende literatuur te zoeken. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: essay 
Opmerkingen: 1. Het tentamen betreft de verplichte literatuur plus de 

collegestof 
2. Bij deelname van buitenlandse studenten is de voertaal 
voor deze cursus Engels.  
3. Het boek van Dahlberg & Moss (nl. de hoofdstukken 5 
t/m 8) wordt ook gebruikt bij het studieonderdeel ‘De 
wereld van het kind: het perspectief van het kind’. 

Literatuur:  
· Artikelen (electronisch beschikbaar) plm. 100 pgs, € 40,00 
· Stearns, P. (2011) , Childhood in World History. New York & London: 

Routledge, 140 pgs. , € 25,00 
· , Enkele klassieke teksten 
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· Dahlberg, G. & P. Moss (2007), Ethics and Politics in Early Childhood 

Education. London & New York: Routledge Falmer (190 pgs); hieruit de 

hoofdstukken 1 t/m 4 = 96 pgs. 
 
 

Jeugdstudies: theorie en onderzoek PAMAPA021
 

Docent: 
 
prof. dr. M.C. Timmerman  

Coordinator: prof. dr. M.C. Timmerman 
 

Doel: 
 
Kennis van  
1. de verschillende betekenissen van jeugd; van de 
samenhang tussen concepten van jeugd en de 
veranderende sociaal-historische context.  
2. de belangrijkste jeugdstudies (tweede helft twintigste 
eeuw)en de resultaten daarvan 
3. Inzicht in de relatie jeugdonderzoek en jeugdbeleid. 

Inhoud: Wat weten we over ‘de jeugd’? Opvallend in de sociaal-
wetenschappelijke onderzoeksliteratuur is dat jongeren 
vooral als probleem worden gezien. De ‘jeugd’ staat vaak 
in een negatief daglicht. Recente publicaties zetten een 
beeld neer van jongeren die grenzeloos en ontspoord zijn, 
geen waarden en normen meer kennen en ongericht hun 
puberteit en adolescentie doorlopen. Dat beeld plaatst 
opvoeders en andere pedagogische professionals, o.a. het 
jeugdbeleid, voor het vraagstuk hoe met deze jongeren om 
te gaan.  
In dit college bestuderen we allereerst welke sociaal-
culturele ontwikkelingen het leven van jongeren 
ingrijpend hebben veranderd. Vervolgens verkennen we 
de wetenschappelijke basis van de (negatieve) 
beeldvorming rondom jeugd. Wat zijn de belangrijkste 
resultaten van het jeugdonderzoek en onderschrijven die 
de beeldvorming over de jeugd in media, politiek en 
beleid? Van welke veronderstellingen gaat het 
jeugdonderzoek uit en in hoeverre worden deze bevestigd? 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: practicum 

10 uren practicum/opdracht 
Opmerkingen: Timmerman, Greetje (2010): download 
Literatuur:  
· Tilleczek, K. (2011). Oxford University Press Canada, Approaching 

youth studies (ISBN: 978019542763), € 20,00 
· Beachum, F.D. & McCray, C.R. (2011)., Cultural collision and 

collusion. Reflections on hip-hop culture, values and schools (ISBN: 
97814331059444), € 18,00 
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· Timmerman,Greetje (2010)., Jeugd in perspectief: individueel en samen 

jong 
· France, A.(2007). Open University Press, Understanding youth in late 

modernity (ISBN: 0335215343), € 15,00 
· Thomson, R. (2011). The Polity Press, Unfolding lives. Youth, gender 

and change (ISBN: 9781847429025), € 15,00 
· Furlong, A. & Cartmel, F. (2007). 2nd edition. Open University Press, 

Young people and social change. New perspectives (ISBN: 
0335218687), € 15,00 

 
 

Masterthese en korte stage PAMAPA015
 

Coordinator: 
 
prof. dr. M.C. Timmerman 

 

Doel: 
 
Het afstudeerproject is de integratiefase van de studie. In 
dit - onder begeleiding, maar wel zelfstandig uit te voeren 
onderzoek - integreert de student de tot dan toe opgedane 
kennis van theorie en methode voor de beantwoording van 
een onderzoeksvraag. In deze fase kan het nodig zijn om 
nieuwe kennis op te doen, bijvoorbeeld nieuwe 
theoretische kennis, en/of om nieuwe vaardigheden te 
verwerven, bijvoorbeeld het afnemen van interviews, het 
toepassen van analysetechnieken, het interpreteren van de 
onderzoeksresultaten. Er wordt dus een stevig appel 
gedaan op de competenties van de student: bijvoorbeeld 
kritisch reflecteren op pedagogische vraagstellingen en 
methodologische kwesties, het formuleren van een 
consistent betoog, het identificeren van hoofd- en 
bijzaken, het duidelijk presenteren van bevindingen. 

Inhoud: Het afstudeerproject is een onderzoeksproject dat begeleid 
wordt door 2 leden van de wetenschappelijke staf. Een van 
deze 2 stafleden zal als begeleider optreden, terwijl de 
andere als medebeoordelaar zal fungeren. Naast deze 
begeleiding participeert de student in een tutorgroep, 
waarin onder begeleiding van een docent (tutor) een 
individueel studieplan wordt gemaakt bij het moment van 
instroom. Deze kan in de loop van het studiejaar in 
overleg met de tutor worden aangepast. 
Voor uitgebreide omschrijving: zie Nestor onder 
pamapa015. 

EC: 30 
Semester: semester I b + 2b 
Onderwijsvorm: Een korte ‘stage’ voorafgaand aan het onderzoeksproject 

voor de masterthese wordt aanbevolen 
Uren per week: Variabel 
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Globalisering & een leven lang leren PAMAPA007
 

Docenten: 
 
drs. C.J. van der Linden , dr. J.J.M. Zeelen  

Coordinator: dr. J.J.M. Zeelen 
 

Inhoud: 
 
Globalisering heeft invloed op het leven van alledag van 
burgers overal ter wereld, in geïndustrialiseerde landen en 
in zich ontwikkelende landen. Globalisering is de drager 
van een breder proces van modernisering van de lokale 
samenleving. Dat heeft voordelen en nadelen, maar lijkt 
een onomkeerbaar proces. De vraag is wat 
volwasseneneducatie en een leven lang leren kunnen 
bijdragen om dit globalisering/moderniseringsproces in de 
goede richting te sturen? Hoe kunnen 
volwasseneneducatie en een leven lang leren bijdragen aan 
de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe 
technologieën? Hoe kan actief burgerschap bevorderd 
worden? En verder: wat betekent globalisering voor de 
Noord - Zuid samenwerking? Welke nieuwe rol spelen 
(voormalige?) ontwikkelingslanden als China, India en 
Brazilië? Hoe kunnen processen van sociale uitsluiting 
worden voorkomen? In deze module worden 
kernbegrippen van globalisering bediscussieerd en mede 
in verband gebracht met projecten van de vakgroep in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking in Afrika. 

EC: 5 
Semester: I b 
Onderwijsvorm: werkcollege 

colleges en werkbesprekingen 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: opdracht 

en referaat 
 
 

 

Literatuur:  
· Jarvis, P. (2007), Globalization, Lifelong Learning and the Learning 

Society: Sociological Perspectives. London: Routledge. 256 blz 
· Naar keuze uit literatuurlijst in overleg met docent 
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Februari - instroom 
 
Semester 2 (30 
EC)* 

Vaknaam Vakcode EC 

Periode 2a M&T workshop Interviewanalyse 
M&T workshop Historische 
Pedagogiek 

• Doorlopend naar periode 2b 

Pamapa022 
Pamapa023 

10  
10 

 De wereld van het kind: het 
perspectief van het kind 

Pamapa024 5 

 Jeugd en jeugdbeleid Pamapa017 5 
 Keuzevak**   
Periode 2b Masterthese (mogelijke start voor 

februari-instroom) 
Pamapa015  15 

 Levenslang leren in context: 
praktijk en onderzoek 

Pamapa025 5 

 Keuzevak**  5 
*er moet een totaal aantal EC’s gekozen worden van 30; ** er mag ook een keuzevak gevolgd 
worden 
 

Het afstudeeronderzoek (Masterthese) is een individueel traject dat, afgezien van de mogelijke 

startmomenten, niet doorlopend in het rooster is opgenomen. 

 

 

M&T workshop Interviewanalyse PAMAPA022
 

Docent: 
 
prof. dr. M.C. Timmerman  

Coordinator: prof. dr. M.C. Timmerman 
 

Doel: 
 
Deze workshop is vooral bedoeld voor studenten die ter 
voorbereiding van hun onderzoeksproject ervaring willen 
opdoen met het open interview als onderzoeksmethode. 
Dit jaar oefenen we met het zgn. life-course interview, 
waarin geïnterviewden terugblikken op hun leven. 

Inhoud: Het eerste gedeelte van de workshop bestaat uit het 
bespreken van een aantal voorbeelden van life-course 

interviews en van de methodologische literatuur. 
Vervolgens nemen de studenten zelf een interview af aan 
de hand van een interviewleidraad. Het is mogelijk een 
interview te houden met met  
a. lera(a)ren voortgezet onderwijs 
b. jongerenwerkers 
c.andere volwassenen, die terugblikken op hun 
schoolloopbaan. 
Naast een zelf gehouden interview analyseren de 
studenten ook enkele reeds afgenomen interviews. Dit 
kunnen reeds afgenomen interviews zijn van leraren of 
jongerenwerkers,of scholieren. Daarnaast is het mogelijk 
life-course interviews te analyseren van slachtoffers van 
seksueel misbruik 
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Met behulp van het kwalitatieve computerprogramma 
Atlasti leren de studenten vervolgens interviews te 
analyseren en te verwerken.  
De laatste stap is de analyse van het geselecteerde 
interviewmateriaal vanuit een theoretisch kader dat de 
docent heeft aangereikt. Voorafgaand aan het interview 
dienen de studenten zich te verdiepen in dit theoretisch 
kader aan de hand van enkele methodologische artikelen. 
De workshop wordt afgerond met een presentatie van de 
case-study’s door elke student. 

EC: 10 
Semester: semester II  
Onderwijsvorm: practicum 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 

de workshop wordt afgesloten met een presentatie 
(individueel) 

Opmerkingen: enkele artikelen te downloaden 
Literatuur:  
· Elder, G.H. & Giele, J.Z., The craft of life course research (ISBN: 

978-1-606-23320-7), € 20,00 
 
 

M&T workshop Historische Pedagogiek PAMAPA023
 

Docent: 
 
prof. dr. J.J.H. Dekker  

 

Doel: 
 
Leren verrichten van onderzoek naar lange-termijn 
ontwikkelingen binnen opvoeding en onderwijs. 

Inhoud: In deze workshop voeren studenten onder begeleiding 
onderzoek uit naar lange-termijn ontwikkelingen van 
opvoeding, onderwijs, en van de wereld van kind en jeugd.
Inzicht in lange-termijnontwikkelingen – wezenlijk voor 
de vraag naar hoe nu verder in opvoeding en onderwijs -
vergt ervaring in specifieke onderzoeksmethoden, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. De verschillende fasen van het 
onderzoek, van vraagstelling en dataverzameling tot 
verslaggeving, komen hierbij aan bod. Daardoor worden 
studenten goed voorbereid op hun masterthesis. Het thema 
van de workshop is dit jaar: geschiedenis van 
kinderbescherming en jeugdzorg. Actuele kwesties en 
problemen kunnen dienen als startpunt voor het 
formuleren van een onderzoeksvraag. Studenten kiezen 
binnen het bredere thema hun eigen deelonderzoek 

EC: 10 
Semester: semester II  
Onderwijsvorm: practicum 

hoorcollege 4 uur, werkgroepen 20 uur, practica 50 uur, 
zelfstudie 150 uur 

Toetsvorm: werkstuk 
schriftelijk werkstuk 
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Opmerkingen: Teksten over methoden en technieken van historisch-
pedagogisch onderzoek en over de geschiedenis van at risk 
kinderen en kinderbescherming en jeugdzorg 
(voorafgaand aan de start van de cursus volgen hierover 
mededelingen op NESTOR). 

 
 

De wereld van het kind: het perspectief  
van het kind 

PAMAPA024

 

Docenten: 
 
prof. dr. J.J.H. Dekker , dr. P.R. Schreuder  

Coordinator: dr. P.R. Schreuder 
 

Doel: 
 
Kennis over manieren waarop het perspectief van het kind 
deel uitmaakt of deel kan uitmaken van onze kennis over 
kinderen, opvoeding en opgroeien. 

Inhoud: In deze cursus staat de vraag centraal hoe het perspectief 
van kinderen zélf gehoord kan worden in zaken die hen 
aangaan, zoals de gezinsopvoeding, school, vrije tijd en 
gezondheid. Het perspectief van kinderen zelf is niet 
alleen een hedendaags perspectief: ook in het verleden is 
op diverse manieren getracht om het perspectief van het 
kind te tonen of in te nemen: in de beeldende kunst, in 
kinderliteratuur, in de pedagogiek (Fröbel) en in 
autobiografieën. Relevante vragen daarbij hebben 
betrekking op o.a. ethische kwesties rond het doen van 
onderzoek naar en met kinderen, maar ook op de grenzen 
van wat het perspectief van het kind bijdraagt aan onze 
pedagogische kennis. 
Methodologische en inhoudelijke voorbeelden van het 
doen van onderzoek vanuit of naar het perspectief van het 
kind – bijvoorbeeld via oral history interviews - zullen 
worden behandeld. Daarnaast gaan studenten zelf aan de 
slag met enkele opdrachten rond deze kwesties. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

zowel hoor- als werkcolleges 
Toetsvorm: tentamen 

+ opdrachten 
Opmerkingen: 1. Het tentamen betreft de collegestof plus de verplichte 

tentamenstof. 
2. Bij deelname van buitenlandse studenten wordt deze 
cursus in het Engels gegeven. 
3. . Het boek van Dahlberg & Moss (nl. de hoofdstukken 1 
t/m 4) wordt ook gebruikt bij het studieonderdeel ‘De 
wereld van het kind: het belang van het kind’. 

Literatuur:  
· Artikelen (electronisch beschikbaar): plm. 100 pgs 
· Autobiografieën over de kindertijd (nadere informatie volgt op het 
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college) 
· Farrel, A. (2005), Ethical Research with children. Berkshire: Open 

University Press, € 31,00 
· Dahlberg, G. & P. Moss.(2007), Ethics and Politics in Early 

Childhood Education. London & New York: Routledge Falmer (190 

pgs) hieruit de hoofdstukken 5 t/m 8 = 90 pgs., € 40,00 
 
 

Jeugd en jeugdbeleid PAMAPA017
 

Docent: 
 
prof. dr. M.C. Timmerman  

Coordinator: prof. dr. M.C. Timmerman 
 

Doel: 
 
Op basis van kennis van de pedagogische grondslagen van 
het jeugdbeleid in Nederland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw verkrijgen de studenten inzicht in de 
samenhang tussen concepties van jeugd en de vormgeving 
van jeugdbeleid 

Inhoud: De studenten kiezen drie jeugdbeleidsnota’s, waarvan 
twee gemeentelijke nota’s en een op landelijk of 
provinciaal niveau. De analyse van de (achterliggende) 
pedagogische visie in de jeugdbeleidsnota’s vormt de kern 
van de opdracht. De pedagogische visies in de 
jeugdbeleidsnota’s dienen geplaatst te worden in het 
overzicht van de ontwikkeling van het jeugdbeleid in 
Nederland, dat in de cursus Jeugd en beleid A. is 
behandeld. De studenten schrijven een verslag aan de hand 
van een aantal richtlijnen en geven een presentatie van de
belangrijkste bevindingen. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

Eerste twee weken hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: practicum 

Practicum: 60 uur. Naast het practicum dient er een 
presentatie gegeven te worden over het uit te voeren 
onderzoek 

Opmerkingen: Youth policy and participation (online resource) 
De literatuur dient aantoonbaar gebruikt te worden bij de 
opdracht en de presentatie. 

Literatuur:  
· Van Lieshout, P.A.H., Van der Meij, M.S.S., & De Pree, J.C.I. , 

Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid (ISBN: 9789053567586), 
€ 30,00 

· Timmerman, Greetje, Youth policy and participation. Children and 

Youth Services Review, 31, 5, 572-576. 
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Masterthese en korte stage PAMAPA015
 

Coordinator: 
 
prof. dr. M.C. Timmerman 

 

Doel: 
 
Het afstudeerproject is de integratiefase van de studie. In 
dit - onder begeleiding, maar wel zelfstandig uit te voeren 
onderzoek - integreert de student de tot dan toe opgedane 
kennis van theorie en methode voor de beantwoording van 
een onderzoeksvraag. In deze fase kan het nodig zijn om 
nieuwe kennis op te doen, bijvoorbeeld nieuwe 
theoretische kennis, en/of om nieuwe vaardigheden te 
verwerven, bijvoorbeeld het afnemen van interviews, het 
toepassen van analysetechnieken, het interpreteren van de 
onderzoeksresultaten. Er wordt dus een stevig appel 
gedaan op de competenties van de student: bijvoorbeeld 
kritisch reflecteren op pedagogische vraagstellingen en 
methodologische kwesties, het formuleren van een 
consistent betoog, het identificeren van hoofd- en 
bijzaken, het duidelijk presenteren van bevindingen. 

Inhoud: Het afstudeerproject is een onderzoeksproject dat begeleid 
wordt door 2 leden van de wetenschappelijke staf. Een van 
deze 2 stafleden zal als begeleider optreden, terwijl de 
andere als medebeoordelaar zal fungeren. Naast deze
begeleiding participeert de student in een tutorgroep, 
waarin onder begeleiding van een docent (tutor) een 
individueel studieplan wordt gemaakt bij het moment van 
instroom. Dit kan in de loop van het studiejaar in overleg 
met de tutor worden aangepast. 
Voor uitgebreide omschrijving: zie Nestor onder 
pamapa015. 

EC: 30 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: Een korte stage voorafgaand aan het onderzoeksproject 

voor de masterthese wordt aanbevolen 
Uren per week: Variabel 
 
 

Levenslang leren in context: praktijk en 
onderzoek 

PAMAPA025

 

Docent: 
 
dr. T. van Dellen  

Coordinator: dr. T. van Dellen 
 

Ingangseisen: 
 
Bachelorvak: LLL in context: inleiding en professionaliteit 

Doel: In this module the professionality in facilitating adult 
learning in different contexts of Lifelong Learning is 
elaborated. What are the main problems on micro-, meso-
and macrolevel and how do we approach and regulate 
these problems in theory, practice and research. The 
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behaviour of professionals is based on societal and 
personal beliefs that cover ethical and normative aspects. 
What is the heart of the professionality and how do you 
become a good professional? What is the role and 
meaning of scientific research in this respect? 

Inhoud: Adult education takes place in the context of formal 
schools, non-formal education or private tarining and 
development organisations, takes place with an eye to 
three, hardly distinguishable, objectives: 1. 
‘citizenship&apos; or education to be able to fully 
participate in society (adult education), 2. personal 
development, and 3. labour: to be able to earn a 
sustainable income. This module, on the basis of the 
students&apos; personal interests and study plans, will 
further develop previous knowledge and skills concerning 
research as well as organizing learning processes mainly 
within these objectives. The fragmentation of the LLL 
workfield causes the need to elaborate the workfield 
further. First, there is a need for a new LLL-
professionality. Secondly, the elaboration focusses on the 
differences and the similarities in the different parts of the 
workfield and the solutions to it. In this perspective the 
role and meaning of the LLL-professionality and scientific 
research are discussed. Important themes are: motivation 
and emotion, professional development, compulsory and 
voluntary learning, learning climate. In addition attention 
will be paid to methods of needs assessment, evaluation 
research and action research 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

besides lectures, practical exercises and self-study 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: essay 

besides essay, presentations 
  
Literatuur:  
· Eigen keuze uit boekenlijst  
· Samengesteld door T. van Dellen, LLL in context: verdieping en 

professionaliteit (artikelenbundel) 
· Ford, M.E. (1992), Motivating Humans: goals, emotions, and 

personal agency beliefs, Newburry Park: Sage Publications. (ISBN: 
0-8039-4528-00 ), € 50,00 

· Zimbardo, P.G. & Leippe, M.R., The Psychology of Attitude Change 

and Social Influence  
· Hoekstra, H.A. (2005) , Weten wat je wilt. Zelfregulatie en 

verandervermogen van individuen in organisaties, Assen: Koninklijke 

Van Gorcum BV (ISBN: 90-232-4182-7 ), € 15,00 
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 6.2 STUDIESCHEMA EN VAKKEN MASTER ORTHOPEDAGOGIEK 
 
September - instroom 
 
sem Vaknaam Vakcode EC 
1 a Ethiek: zorg en onderzoek PAMA5103 5 
1a&1b Stage (praktijkvariant) PAMA5163D 25 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A 30 
Stage (onderzoeksvariant) PAMA5164B 15 

    
2a Participatie in de samenleving PAMA5102 5 
 
2a & 
2b 
 
 
2b 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) 
Stage (onderzoeksvariant) 
Masterthese (praktijkvariant) 
 
Theo. en Mod. in de Orthopedagogiek 2 

 
 

 
PAMA5164A 
PAMA5164B 
PAMA5163A 
 
PAMA5101 

 
30 
15 
20 
 
5 

 
 
Ethiek: zorg en onderzoek PAMA5103
 

Docenten: 
  
Gastdocent(en) , mr. dr. M.E. Kalverboer  

Coordinator: mr. dr. M.E. Kalverboer 
 

Doel: 
 
Het verwerven van kennis en inzicht in ethische 
vraagstukken op het gebied van onderzoek en onderwijs 

Inhoud: Inhoud: De cursus bestaat uit een gemeenschappelijk deel 
en drie differentiatie specifieke onderdelen.  
Het gemeenschappelijk deel gaat in op algemene wet- en 
regelgeving die van belang is voor alle verschillende 
domeingebieden. Verder wordt aandacht besteed aan 
beroepsethische vraagstukken in relatie tot 
orthopedagogisch handelen. Tevens wordt aandacht 
besteed aan ethische aspecten van het doen van onderzoek. 
In de differentiatie specifieke onderdelen ligt de nadruk op 
besluitvorming in relatie tot orthopedagogisch handelen in 
de verschillende domeingebieden.Voor wat betreft het 
onderdeel ‘leerproblemen’ zal aandacht worden besteed 
aan de wetgeving op het gebied van onderwijs waarmee de 
orthopedagoog in zijn dagelijks handelen te maken kan 
krijgen. Specifiek zal aandacht besteed worden aan het 
tuchtrecht op het beroepsterrein ‘leerproblemen’.  
In relatie tot ‘jeugdzorg’ zal aandacht besteed worden aan 
‘de indicatiestelling’, ‘de juridische en feitelijke positie 
van de ouders’ alsook aan het tuchtrecht op het 
beroepsterrein ‘Jeugdzorg’.  
In relatie tot ‘personen met beperkingen’ zal aandacht 
besteed worden aan de wettelijke bepalingen rond 
‘mentorschap’, ‘bewindvoering’, 
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‘curatele,‘handelingsonbekwaamheid’, ‘de juridische en 
feitelijke positie van de ouders’ en aan het tuchtrecht op 
het beroepsterrein ‘personen met beperkingen’.  
Voor ieder beroepsgebied zal eenmaal een gastdocent 
worden uitgenodigd om specifieke beroepsethische 
kwesties toe te lichten. Gedacht kan worden aan de 
inspecteur van het onderwijs, een kinderrechter en een 
‘bewindvoerder’. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 

zie opmerkingen 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: werkstuk 

zie opmerkingen 
Literatuur:  
· E.J. Knorth, M.E. Kalverboer, J.Knot-Dickscheit, Insideout: how 

interventions in child and family care work; an international source 

book (ISBN: 978-90-441-2697-6), € 50,00 
 
 

Stage (praktijkvariant) PAMA5163D
 

Docent: 
  
diverse docenten  

Coordinator: drs. H.K. Knijff 
 

Doel: 
 
De afstudeerrichting Orthopedagogiek stelt zich ten doel 
een wetenschappelijke opleiding te bieden die zodanige 
wetenschappelijke vaardigheden, kennis en inzicht 
bijbrengt, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige 
beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een 
vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker dan 
wel geregistreerd orthopedagoog/ 
gezondheidszorgpsycholoog. 

Inhoud: De stage is een onderdeel van de ‘praktijk variant’ van het 
masterproject. Deze variant van het masterproject bestaat 
uit een stage (PAMA5163D) én een masterthese 
(PAMA5163A). Onderdeel van de stage is een aantal 
ondersteunende onderdelen die georganiseerd worden 
tijdens de periode waarin de stage wordt gelopen. Deze 
onderdelen zijn de terugkomdagen en de 
casuïstiekcolleges. De stage wordt gelopen in de eerste 
periode van de master, ongeacht het moment waarop men 
met de master begint. De thesis wordt in de tweede 
periode gedaan. De instapmomenten zijn september en 
februari. 

EC: 25 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: werkcollege, praktische oefening, stage 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, stageverslag 
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Opmerkingen: In de Handleiding voor het Masterproject worden de 
onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven. 

Literatuur:  
· NVO-NIP, Beroepsprofiel van de orthopedagoog en psycholoog in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking., € 12,00 
· Judith van de Haterd, Niels Zwikker, Harry Hens, Anne Uijttenboogaart, 

Gedragswetenschapper in de jeugdzorg (ISBN: 9789085600527), € 9,90 
 
 

Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A
 

Docent: 
  
diverse docenten  

Coordinator: dr. S. Houwen 
 

Doel: 
 
Op grond van de verworven orthopedagogische kennis, 
inzichten en vaardigheden dient de student aan te tonen: 
- zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek te kunnen  
verrichten op een voor de orthopedagogiek relevant  
terrein; 
- vertrouwd te zijn met een academische denk- en 
werkwijze  
en te beschikken over de daarvoor benodigde 
instrumentele  
en communicatieve vaardigheden; 
- de onderzoeksresultaten te kunnen verwerken tot een  
wetenschappelijk verslag en deze mondeling te kunnen. 

Inhoud: Centraal bij de uitvoer van de masterthesis staat het 
verrichten van een aan de wetenschap van de 
orthopedagogiek gerelateerd onderzoek. Het onderwerp 
dient aan te sluiten bij de onderzoekslijnen van de afdeling 
Orthopedagogiek. De onderzoeksresultaten worden 
beschreven in een wetenschappelijk verslag en mondeling 
gepresenteerd en verdedigd voor een deskundig forum. 
Onderdeel van de masterthesis is tevens een aantal 
ondersteunende colleges (inclusief opdrachten). De thesis 
wordt verspreid over beide perioden gedaan. De stage 
wordt gelopen in de eerste periode van de master, 
ongeacht het moment waarop men met de master begint. 
De instapmomenten zijn september en februari. 

EC: 30 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: responsiecollege, zelfstudie, hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, practicum, presentatie, scriptie 
Opmerkingen: In de Handleiding voor het Masterproject worden de 
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onderdelen van het masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het masterproject na te leven. 

Literatuur:  
· Nader te bepalen en mede afhankelijk van het gekozen onderwerp 
· Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der, Zelf 

leren schrijven. Uitgeverij Boom, Amsterdam (2006) (ISBN: 
9085062241), € 27,50 

 
 

Stage (onderzoeksvariant) PAMA5164B 
 

Docenten: 
  
diverse docenten , dr. S. Houwen , drs. H.K. Knijff  

Coordinator: drs. H.K. Knijff 
 

Doel: 
 
De afstudeerrichting Orthopedagogiek stelt zich ten doel 
een wetenschappelijke opleiding te bieden die zodanige 
wetenschappelijke vaardigheden, kennis en inzicht 
bijbrengt, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige 
beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een 
vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker dan 
wel geregistreerd 
orthopedagoog/gezondheidszorgpsycholoog. 

Inhoud: De stage is een onderdeel van de ‘onderzoeksvariant’ van 
het masterproject. Deze variant van het masterproject 
bestaat uit een stage (PAMA5164B) én een masterthese 
(PAMA5164A). Onderdeel van de stage is een aantal 
ondersteunende onderdelen die georganiseerd worden 
tijdens de periode waarin de stage wordt gelopen. Deze 
onderdelen zijn de terugkomdagen en de 
casuïstiekcolleges. De stage wordt gelopen in de eerste 
periode van de master, ongeacht het moment waarop men 
met de master begint. De thesis wordt verspreid over beide 
perioden gedaan. De instapmomenten zijn september en 
februari. 

EC: 15 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: praktische oefening, stage, werkcollege 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, stageverslag 

stageverslag waarin de praktisch uitgevoerde 
vaardigheden tijdens het wetenschappelijke onderzoek 
worden uiteengezet 

Opmerkingen: Deze stage wordt uitgevoerd in samenhang met het 
onderzoekstraject. 
In de Handleiding voor het Masterproject worden de 
onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
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opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven. 

Literatuur:  
· NVO-NIP, Beroepsprofiel van de orthopedagoog en psycholoog in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, € 12,00 
· Judith van de Haterd, Niels Zwikker, Harry Hens, Anne Uijttenboogaart, 

Gedragswetenschapper in de jeugdzorg (ISBN: 9789085600527), € 9,90 
 
 

Participatie in de samenleving PAMA5102
 

Docenten: 
 
prof. dr. H.W.E. Grietens, prof. dr. S.J. Pijl , prof. dr. 
C. Vlaskamp  

Coordinator: prof. dr. S.J. Pijl 
 

Doel: 
 
Studenten informeren over de recente ontwikkelingen rond 
participatie in de samenleving in en buiten Nederland, 
bespreken van de ethische uitgangspunten, kennis nemen 
van de ervaringen en de (on)mogelijkheden mbt 
implementatie in de praktijk, en het ontwikkelen van een 
professionele houding als orthopedagoog mbt dit type 
vraagstukken. 

Inhoud: De cursus gaat in op de mechanismen die de segregatie 
van mensen met beperkingen in de hand werken, 
bespreekt de achterliggende ethische uitgangspunten en 
besteedt aandacht aan de vraag hoe participatie van 
mensen met beperkingen in het onderwijs, de jeugdzorg en 
de opvang van personen met ernstige beperkingen te 
realiseren valt. Het eerste deel van de colleges is gewijd 
aan de algemene uitgangspunten met betrekking tot 
participatie. Vervolgens worden participatie in het 
onderwijs, in de jeugdzorg en in de opvang van personen 
met ernstige beperkingen aan de orde gesteld. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Uren per week: Variabel 
Literatuur:  
· Via Nestor wordt een lijst met artikelen bekend gemaakt 
 
 

Theorieën en Modellen in de  
Orthopedagogiek 2 

PAMA5101

 

Docenten: 
 
prof. dr. E.J. Knorth , L. Korenberg MSc., dr. 
P.L. Looijestijn , prof. dr. A.E.M.G. Minnaert  

Coordinator: prof. dr. E.J. Knorth 
 

Doel: 
 
Het bewust leren hanteren van en het reflecteren op het 
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orthopedagogische gedachtengoed bij zowel theoretische 
als praktische vraagstukken. Centraal staat de 
bediscussieerbaarheid van wetenschap. 

Inhoud: Aan het einde van de Masteropleiding Orthopedagogiek is 
het belangrijk om stil te staan bij de status van de 
theorievorming, van het onderzoek en van de praktijk. Op 
die manier slaan we nog eenmaal de brug tussen 
orthopedagogiek als praktijkgerichte wetenschap enerzijds 
en de wetenschappelijk gefundeerde orthopedagogische 
praktijk anderzijds.  
Hoe kijken we daar op terug aan het einde van de studie? 
Hoe zijn de verschillende theorieën te waarderen? En welk 
wetenschappelijk onderzoek kan de toets der kritiek 
doorstaan? We passen het resultaat van deze reflectie toe 
op verschillende opdrachten, die de vorm hebben van 
betogen. Tijdens verschillende discussierondes zullen de 
studenten deze bespreken en verdedigen. Daarnaast wordt 
de kennis van afgelopen jaren in combinatie met enkele 
nieuwe literatuur getentamineerd. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege, zelfstudie 

De zelfstudie betreft schriftelijke opdrachten en het 
tentamen, de werkcolleges bestaan uit discussierondes 
waarin de studenten verschillende rollen toebedeeld 
krijgen. 

Toetsvorm: deelname, practicum, schriftelijke opdrachten, tentamen 
Het practicum betreft hier de (schriftelijk voorbereide) 
discussierondes. 

Opmerkingen: - Voor keuzeliteratuur: zie Nestor 
- Voor specifieke invulling van het vak: zie Nestor 
- Dit vak is geplaatst in semster IIb, maar omdat de stages 
dan nog niet zijn afgerond vinden de colleges en de 
discussies aan het eind van dit blok plaats. Gedurende het 
hele blok wordt er echter van de student verwacht al te 
studeren voor het tentamen (dat ook in de laatste weken 
plaats gaat vinden). 
- Uren per week: variabel (eerste weken: naar eigen 
inzicht, laatste weken: 20-40 uur) 

Literatuur:  
· Knorth, E.J., Nakken, H., Oenema-Mostert, C.E., Ruijssenaars, A.J.J.M., 

& Strijker, J. (Red.) (2008), De ontwikkeling van kinderen met 

problemen: gewoon anders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant (deels: zie 

nestor voor specificatie) (ISBN: 978-90-441-2394-4), € 30,00 
· Keuzeliteratuur: Gerelateerd aan werkopdrachten wordt aanvullende 

literatuur bestudeerd. 
· Ruijssenaars, A.J.J.M., Van den Bergh, P.M., & Schoorl, P.M. (2008), 

Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. 

Antwerpen/Apeldoorn: Garant (ISBN: 978-90-441-2264-0), € 26,80 
· Knorth, E.J., Minnaert, A.E.M.G., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2005), 
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Verschillen onderscheiden: Orthopedagogische hulpverlening en 

begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties. 

Utrecht: Agiel (ISBN: 90 77834 141 ), € 19,95 
 

 

Februari - instroom 
 
2a Participatie in de samenleving PAMA5102 5 
2a&2b Stage (praktijkvariant) PAMA5163D 25 

 
Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A 30 
Stage (onderzoeksvariant)  PAMA5164B 15 

    
2b 
 

Theo. en Mod. in de Orthopedagogiek 2 PAMA5101 5 

1a  
 
1a&1b 
 

Ethiek: zorg en onderzoek 
 
Masterthese (onderzoeksvariant) 
Stage (onderzoeksvariant) 
Masterthese (praktijkvariant) 

 
 

PAMA5103 
 
PAMA5164A 
PAMA5164B 
PAMA5163A 
 
 

5 
 
30 
15 
20 
 
 

 

Participatie in de samenleving PAMA5102
 

Docenten: 
 
prof. dr. H.W.E. Grietens, prof. dr. S.J. Pijl , prof. dr. 
C. Vlaskamp  

Coordinator: prof. dr. S.J. Pijl 
 

Doel: 
 
Studenten informeren over de recente ontwikkelingen rond 
participatie in de samenleving in en buiten Nederland, 
bespreken van de ethische uitgangspunten, kennis nemen 
van de ervaringen en de (on)mogelijkheden mbt 
implementatie in de praktijk, en het ontwikkelen van een 
professionele houding als orthopedagoog mbt dit type 
vraagstukken. 

Inhoud: De cursus gaat in op de mechanismen die de segregatie 
van mensen met beperkingen in de hand werken, 
bespreekt de achterliggende ethische uitgangspunten en 
besteedt aandacht aan de vraag hoe participatie van 
mensen met beperkingen in het onderwijs, de jeugdzorg en 
de opvang van personen met ernstige beperkingen te 
realiseren valt. Het eerste deel van de colleges is gewijd 
aan de algemene uitgangspunten met betrekking tot 
participatie. Vervolgens worden participatie in het 
onderwijs, in de jeugdzorg en in de opvang van personen 
met ernstige beperkingen aan de orde gesteld. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Uren per week: Variabel 
Literatuur:  
· Via Nestor wordt een lijst met artikelen bekend gemaakt 
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Theorieën en Modellen in de  
Orthopedagogiek 2 

PAMA5101

 

Docenten: 
 
prof. dr. E.J. Knorth , L. Korenberg MSc., dr. 
P.L. Looijestijn , prof. dr. A.E.M.G. Minnaert  

Coordinator: prof. dr. E.J. Knorth 
 

Doel: 
 
Het bewust leren hanteren van en het reflecteren op het 
orthopedagogische gedachtengoed bij zowel theoretische 
als praktische vraagstukken. Centraal staat de 
bediscussieerbaarheid van wetenschap. 

Inhoud: Aan het einde van de Masteropleiding Orthopedagogiek is 
het belangrijk om stil te staan bij de status van de 
theorievorming, van het onderzoek en van de praktijk. Op 
die manier slaan we nog eenmaal de brug tussen 
orthopedagogiek als praktijkgerichte wetenschap enerzijds 
en de wetenschappelijk gefundeerde orthopedagogische 
praktijk anderzijds.  
Hoe kijken we daar op terug aan het einde van de studie? 
Hoe zijn de verschillende theorieën te waarderen? En welk 
wetenschappelijk onderzoek kan de toets der kritiek 
doorstaan? We passen het resultaat van deze reflectie toe 
op verschillende opdrachten, die de vorm hebben van 
betogen. Tijdens verschillende discussierondes zullen de 
studenten deze bespreken en verdedigen. Daarnaast wordt 
de kennis van afgelopen jaren in combinatie met enkele 
nieuwe literatuur getentamineerd. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege, zelfstudie 

De zelfstudie betreft schriftelijke opdrachten en het 
tentamen, de werkcolleges bestaan uit discussierondes 
waarin de studenten verschillende rollen toebedeeld 
krijgen. 

Toetsvorm: deelname, practicum, schriftelijke opdrachten, tentamen 
Het practicum betreft hier de (schriftelijk voorbereide) 
discussierondes. 

Opmerkingen: - Voor keuzeliteratuur: zie Nestor 
- Voor specifieke invulling van het vak: zie Nestor 
- Dit vak is geplaatst in semster IIb, maar omdat de stages 
dan nog niet zijn afgerond vinden de colleges en de
discussies aan het eind van dit blok plaats. Gedurende het 
hele blok wordt er echter van de student verwacht al te 
studeren voor het tentamen (dat ook in de laatste weken 
plaats gaat vinden). 
- Uren per week: variabel (eerste weken: naar eigen 
inzicht, laatste weken: 20-40 uur) 

Literatuur:  
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· Knorth, E.J., Nakken, H., Oenema-Mostert, C.E., Ruijssenaars, A.J.J.M., 
& Strijker, J. (Red.) (2008), De ontwikkeling van kinderen met 

problemen: gewoon anders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant (deels: zie 

nestor voor specificatie) (ISBN: 978-90-441-2394-4), € 30,00 
· Keuzeliteratuur: Gerelateerd aan werkopdrachten wordt aanvullende 

literatuur bestudeerd. 
· Ruijssenaars, A.J.J.M., Van den Bergh, P.M., & Schoorl, P.M. (2008), 

Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. 

Antwerpen/Apeldoorn: Garant (ISBN: 978-90-441-2264-0), € 26,80 
· Knorth, E.J., Minnaert, A.E.M.G., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2005), 

Verschillen onderscheiden: Orthopedagogische hulpverlening en 

begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties. 

Utrecht: Agiel (ISBN: 90 77834 141 ), € 19,95 
 
 

Stage (praktijkvariant) PAMA5163D
 

Docent: 
  
diverse docenten  

Coordinator: drs. H.K. Knijff 
 

Doel: 
 
De afstudeerrichting Orthopedagogiek stelt zich ten doel 
een wetenschappelijke opleiding te bieden die zodanige 
wetenschappelijke vaardigheden, kennis en inzicht 
bijbrengt, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige 
beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een 
vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker dan 
wel geregistreerd orthopedagoog/ 
gezondheidszorgpsycholoog. 

Inhoud: De stage is een onderdeel van de ‘praktijk variant’ van het 
masterproject. Deze variant van het masterproject bestaat 
uit een stage (PAMA5163D) én een masterthese 
(PAMA5163A). Onderdeel van de stage is een aantal 
ondersteunende onderdelen die georganiseerd worden 
tijdens de periode waarin de stage wordt gelopen. Deze 
onderdelen zijn de terugkomdagen en de 
casuïstiekcolleges. De stage wordt gelopen in de eerste 
periode van de master, ongeacht het moment waarop men 
met de master begint. De thesis wordt in de tweede 
periode gedaan. De instapmomenten zijn september en 
februari. 

EC: 25 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: werkcollege, praktische oefening, stage 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, stageverslag 
Opmerkingen: In de Handleiding voor het Masterproject worden de 

onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
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regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven. 
Literatuur:  
· NVO-NIP, Beroepsprofiel van de orthopedagoog en psycholoog in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking., € 12,00 
· Judith van de Haterd, Niels Zwikker, Harry Hens, Anne Uijttenboogaart, 

Gedragswetenschapper in de jeugdzorg (ISBN: 9789085600527), € 9,90 
 
 

Masterthese (onderzoeksvariant) PAMA5164A
 

Docent: 
  
diverse docenten  

Coordinator: dr. S. Houwen 
 

Doel: 
 
Op grond van de verworven orthopedagogische kennis, 
inzichten en vaardigheden dient de student aan te tonen: 
- zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek te kunnen  
verrichten op een voor de orthopedagogiek relevant  
terrein; 
- vertrouwd te zijn met een academische denk- en 
werkwijze  
en te beschikken over de daarvoor benodigde 
instrumentele  
en communicatieve vaardigheden; 
- de onderzoeksresultaten te kunnen verwerken tot een  
wetenschappelijk verslag en deze mondeling te kunnen. 

Inhoud: Centraal bij de uitvoer van de masterthesis staat het 
verrichten van een aan de wetenschap van de 
orthopedagogiek gerelateerd onderzoek. Het onderwerp 
dient aan te sluiten bij de onderzoekslijnen van de afdeling 
Orthopedagogiek. De onderzoeksresultaten worden 
beschreven in een wetenschappelijk verslag en mondeling 
gepresenteerd en verdedigd voor een deskundig forum. 
Onderdeel van de masterthesis is tevens een aantal 
ondersteunende colleges (inclusief opdrachten). De thesis 
wordt verspreid over beide perioden gedaan. De stage 
wordt gelopen in de eerste periode van de master, 
ongeacht het moment waarop men met de master begint. 
De instapmomenten zijn september en februari. 

EC: 30 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: responsiecollege, zelfstudie, hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, practicum, presentatie, scriptie 
Opmerkingen: In de Handleiding voor het Masterproject worden de 

onderdelen van het masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het masterproject na te leven. 
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Literatuur:  
· Nader te bepalen en mede afhankelijk van het gekozen onderwerp 
· Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der, Zelf 

leren schrijven. Uitgeverij Boom, Amsterdam (2006) (ISBN: 
9085062241), € 27,50 

 
 

Stage (onderzoeksvariant) PAMA5164B 
 

Docenten: 
  
diverse docenten, dr. S. Houwen , drs. H.K. Knijff  

Coordinator: drs. H.K. Knijff 
 

Doel: 
 
De afstudeerrichting Orthopedagogiek stelt zich ten doel 
een wetenschappelijke opleiding te bieden die zodanige 
wetenschappelijke vaardigheden, kennis en inzicht 
bijbrengt, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige 
beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een 
vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker dan 
wel  geregistreerd orthopedagoog/
gezondheidszorgpsycholoog. 

Inhoud: De stage is een onderdeel van de ‘onderzoeksvariant’ van 
het masterproject. Deze variant van het masterproject 
bestaat uit een stage (PAMA5164B) én een masterthese 
(PAMA5164A). Onderdeel van de stage is een aantal 
ondersteunende onderdelen die georganiseerd worden 
tijdens de periode waarin de stage wordt gelopen. Deze 
onderdelen zijn de terugkomdagen en de 
casuïstiekcolleges. De stage wordt gelopen in de eerste 
periode van de master, ongeacht het moment waarop men 
met de master begint. De thesis wordt verspreid over beide 
perioden gedaan. De instapmomenten zijn september en 
februari. 

EC: 15 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: praktische oefening, stage, werkcollege 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, stageverslag 

stageverslag waarin de praktisch uitgevoerde 
vaardigheden tijdens het wetenschappelijke onderzoek 
worden uiteengezet 

Opmerkingen: Deze stage wordt uitgevoerd in samenhang met het 
onderzoekstraject. 
In de Handleiding voor het Masterproject worden de 
onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn 
alle benodigde formulieren en protocollen hierin 
opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. 
Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven. 

Literatuur:  
· NVO-NIP, Beroepsprofiel van de orthopedagoog en psycholoog in de 



HOOFDSTUK 6 
 

61 
 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, € 12,00 
· Judith van de Haterd, Niels Zwikker, Harry Hens, Anne Uijttenboogaart, 

Gedragswetenschapper in de jeugdzorg (ISBN: 9789085600527), € 9,90 
 
 

Masterthese (praktijkvariant) PAMA5163A
 

Docenten: 
  
diverse docenten , dr. S. Houwen  

Coordinator: dr. S. Houwen 
 

Doel: 
 
Op grond van de verworven orthopedagogische kennis, 
inzichten en vaardigheden dient de student aan te tonen: 
- zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek te kunnen  
verrichten op een voor de orthopedagogiek relevant  
terrein; 
- vertrouwd te zijn met een academische denk- en 
werkwijze  
en te beschikken over de daarvoor benodigde 
instrumentele  
en communicatieve vaardigheden; 
- de onderzoeksresultaten te kunnen verwerken tot een  
wetenschappelijk verslag en deze mondeling te kunnen  
presenteren en verdedigen voor een deskundig forum. 

Inhoud: Centraal bij de uitvoer van de masterthesis staat het 
verrichten van een aan de wetenschap van de 
orthopedagogiek gerelateerd onderzoek. Het onderwerp 
dient aan te sluiten bij de onderzoekslijnen van de afdeling 
Orthopedagogiek. De onderzoeksresultaten worden 
beschreven in een wetenschappelijk verslag en mondeling 
gepresenteerd en verdedigd voor een deskundig forum. 
Onderdeel van de masterthesis is tevens een aantal 
ondersteunende colleges (inclusief opdrachten). De 
masterthesis wordt in de tweede periode van de master 
gedaan, ongeacht het moment waarop de master start. De 
stage wordt gelopen in de eerste periode van de master. De 
instapmomenten zijn september en februari 

EC: 20 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum, responsiecollege, zelfstudie 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, practicum, presentatie, scriptie 
Opmerkingen: De masterthesis wordt in principe uitgevoerd op de 

stageplaats. In de Handleiding voor het Masterproject 
worden de onderdelen van het Masterproject beschreven. 
Tevens zijn alle benodigde formulieren en protocollen 
hierin opgenomen. De handleiding is te downloaden van 
Nestor. Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van 
de inhoud van de handleiding en de hierin genoemde 
regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven. 

Literatuur:  
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· Nader te bepalen en mede afhankelijk van het gekozen onderwerp 
· Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der, Zelf 

leren schrijven. Uitgeverij Boom, Amsterdam (2006) (ISBN: 
9085062241), € 27,50 

 
 
sem Vaknaam Vakcode EC 

I Intro Communication and Deafblindness PAMA5190 5 

I & II Masterproject and thesis PAMA5195D 50 

I & II Theories and Models PAMA5192 5 

 
 

Introduction to Communication and 
Congenital Deafblindness 

PAMA5190

 

Coordinator: 
 
prof. dr. H.J.M. Janssen 

 

Ingangseisen: 
 
Relevante bachelor opleiding; voldoende kennis van 
methodologie; voldoende vaardigheid in het 
engels(TOEFL score of 550-600) 

Doel: In dit introductievak verwerven studenten theoretische, en 
klinische vaardigheden die hen in staat stellen 
communicatie te analyseren tussen mensen met 
doofblindheid en hun begeleiders in complexe situaties. 

Inhoud: De theoretische introductie bestaat uit specifieke 
thema&apos;s gericht op fundamentele processen in 
communicatie en betekenisoverdracht, ondermeer: 
assessment en populatie, vroege communicatieve 
ontwikkeling, sociale interactie, gedeelde aandacht, 
tactiele communicatie, onderhandelen over betekenis en 
natuurlijke gebaren. Deze thema&apos;s zijn gebaseerd op 
het werk van de Deafblind International European 
Communication Network. Tijdens de colleges over de 
verschillende thema&apos;s worden studenten geacht 
actief te participeren in video-analyse en het verbinden 
van theorie aan praktijk. Elk thema wordt mondeling 
getentamineerd. 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: college en practicum 
Toetsvorm: mondeling tentamen 
Opmerkingen: Artikelen: zie Nestor 
Literatuur:  
· Nafstad, A. & Rodbroe, I, Co-creating communication (ISBN: 87-

89109-60-0) 
· DbI Network on Communication, Reader: Msc Communication and 

Congenital Deafblindness 2007, € 7,50 
· DbI Network on Communication, Video: The emergence of 
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communication Part 1: Contact and interaction patterns, € 7,50 
· DbI Network on Communication, Video: The emergence of 

communication Part 2: Meaning, € 7,50 
  
 

Masterproject and thesis PAMA5195D
 

Coordinator: 
 
prof. dr. H.J.M. Janssen 

 

Ingangseisen: 
 
Relevante bachelor opleiding, voldoende kennis van de 
methodologie, voldoende vaardigheid in het engels 
(TOEFL score 550-600) 

Doel: Studenten zijn in staat een master project uit te voeren met 
supervisie op afstand 

Inhoud: Dit master project is opgebouwd volgens de 
onderzoeksvariant van het reguliere OPB-master 
programma, bestaande uit drie onderdelen: 
a) ondersteuning in methodologie ( 5 EC) 
b) stage en stageverslag (15 EC) 
c) master thesis (30 EC) 

EC: 50 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: colleges, supervisie op afstand, stage ondersteuning 
Toetsvorm: deelname, stageverslag, master thesis 
Opmerkingen: Artikelen: zie Nestor 
Literatuur:  
· Robson, C., Real World Research. A resource for Social Scientists and 

Practioners-Researchers. Second Edition.(2002) (ISBN: 0-631-21305-
8), € 41,80 

  
 

Theories and Models PAMA5192
 

Coordinator: 
 
prof. dr. H.J.M. Janssen 

 

Ingangseisen: 
 
Relevante bachelor opleiding; voldoende kennis van 
methodologie; voldoende vaardigheid in het engels 
(TOEFL score of 550-600) 

Doel: De studenten zijn in staat om algmene theorieen en 
modellen te koppelen aan hun masterproject. 

Inhoud: In dit vak demonstreren studenten dat ze een metaview 
ontwikkeld hebben waardoor ze in staat zijn bepaalde 
dialogische en ontwikkelingsgerichte theorieen en 
modellen te koppelen aan hun eigen masterproject. Voor 
het schrijven van hun essay gebruiken ze de verplichte 
literatuur bestudeerd als introductie op dit master 
programma 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
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Toetsvorm: essay 
Opmerkingen: Artikelen: zie Nestor 
Literatuur:  
· Linell, P., Approaching dialogue. Talk, introduction and contexts in 

dialogical perspectives. (ISBN: 9027218463), € 38,10 
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS IN DE 
MASTER OPLEIDING ALGEMEEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 
 
Zie www.rug.nl/gmw/pedok 
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BIJLAGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STUDENTENSTATUUT 
 
 

Rijksuniversiteit Groningen 
Instellingsdeel Studiejaar 2012-2013 
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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. 
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: 
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- 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. 
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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 
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ADRESSEN VOOR STUDENTEN 
 
Centrale Studentenbalie 
B: Broerstraat 5  
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 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

 
 
 

 
(bacheloropleiding en masteropleiding) 

 
Rijksuniversiteit Groningen 

Juni 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 2012-2013 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 de student 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 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: 
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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. 
Het gewogen gemiddelde van alle behaalde tentamencijfers is 8 of hoger. 
Het behaalde cijfer op het bachelorwerkstuk/het afstudeerproject/de masterthese is 8 of hoger. 
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 
 
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. 
Nadat de uitslag van het propedeutisch examen is vastgesteld kan de propedeuse bul aan de geslaagde 
student worden uitgereikt.  
 
Artikel 8 – Ondertekening en uitreiking van de bachelorbul dan wel de masterbul  
 
Voorstel automatisch bulaanvragen voor de masterfase wordt voor alle masteropleidingen per 2012-
2013 ingevoerd. 
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. 
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. 
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 
 
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. 
Bij de vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in het eerste lid, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat 
tentamens gelijktijdig worden afgenomen. 
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 
 
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. 
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 
 
In 2012-2013 gaat een pilot van start waarbij studenten die zich intekenen voor een studieonderdeel 
automatisch ook worden ingetekend voor het tentamen bij dat studieonderdeel.  
Studenten die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het tentamen kunnen zich daarvoor 
uitschrijven. 
Studenten die niet deel hebben genomen aan de eerste kans, maar wel willen deelnemen aan de 
herkansing, moeten zich daarvoor alsnog zelf inschrijven. De precieze procedure wordt begin 2012-
2013 bekend gemaakt. 
 
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 
 
Een verzoek om vrijstelling van een of meer examenonderdelen wordt schriftelijk met redenen 
omkleed ingediend bij de examencommissie. 
De examencommissie hoort de desbetreffende examinatoren, alvorens te beslissen op het verzoek. 
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. 
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 
 
De examinator zorgt, dat ten behoeve van de schriftelijke examinering surveillanten worden 
aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 
De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie, de examinator 
en/of surveillant te legitimeren door middel van zijn collegekaart. 
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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. 
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. 
De duur van elk tentamen is zodanig dat de examinandus redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de 
vragen te beantwoorden. 
 
Artikel 15 – Fraude 
 
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. 
In geval van fraude tijdens het afleggen van een tentamen kan de examinator de examinandus 
uitsluiten van de eerstvolgende deelname aan hetzelfde tentamen. 
De beslissing inzake uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het schriftelijk verslag van de 
surveillant van de door hem geconstateerde of vermoede fraude. 
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. 
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. 
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. 
Een uitsluiting heeft tot gevolg, dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het in het tweede lid bedoelde 
tentamen. 
 
Artikel 16 – Vragen en opgaven 
 
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. 
De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over de tentamenstof.  
Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. 
De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en bevatten voldoende aanwijzingen voor de 
vereiste detaillering van de antwoorden. 
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. 
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. 
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Artikel 17 – Beoordeling 
 
Men is geslaagd voor het propedeutisch examen indien alle tentamens met voldoende resultaat (cijfer 
≥  6,0) zijn afgelegd. 
Men is geslaagd voor het bachelor- dan wel masterexamen indien alle tentamens met voldoende 
resultaat (cijfer  ≥  6,0) zijn afgelegd. 
De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde 
normen. 
De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van zijn 
tentamen tot stand is gekomen. 
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 
 
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. 
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. 
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. 
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. 
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 
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: 
het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen; 
doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 
het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met de studie; 
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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 2012. 
 
Aldus vastgesteld door de examencommissie op juni 2012. 
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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 
masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, 
Psychologie, Sociologie,  de Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in de Maatschappijleer en de Research Master in 
Behavioural and Social Sciences, 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. 
Deze regeling is niet van toepassing op de 1-jarige Masteropleiding  Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer, daarvoor geldt de 
Onderwijs- en Examenregeling die is opgesteld door de Universitaire Leraren 
Opleiding (ULO). 
 

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 praktische 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 onderwijsleeractiviteit, 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; 
Bijlage 1 Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen; 
Bijlage 1 Masteropleiding Psychologie; 
Bijlage 1 Masteropleiding Sociologie; 
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Bijlage 1 Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad 
in de: 

Aardrijkskunde 
Duitse Taal en Cultuur 
Economie en Bedrijfswetenschappen 
Engelse Taal en Cultuur 
Filosofie 
Franse Taal en Cultuur 
Friese Taal en Cultuur 
Geschiedenis 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen 
Nederlandse Taal en Cultuur 
Spaanse Taal en Cultuur 
Informatica 
Biologie 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde 

 
Bijlage 1 Research Master in Behavioural and Social Sciences, 
hierna te noemen de bijlage. 
 
 
Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 
 

1. De opleiding wordt voltijds verzorgd. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt het deel van de Masteropleiding 

tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de 
Maatschappijleer dat door de  ULO wordt verzorgd zowel voltijds als 
deeltijds aangeboden en heeft dat zowel duale als niet-duale trajecten. 

 
 
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 getentamineerd. De student mag in beide 
talen antwoorden indien het een essaytentamen betreft. 

2. In afwijking van het eerste lid is de voertaal van de onderwijs en de 
examens van de Research Master in Behavioural and Social Sciences in 
het Engels.   

 
 
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 
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van de Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving 
van een student beëindigen. 

 
3. 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 masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, 
Psychologie en Sociologie hebben een studielast van  60 European Credits 
(EC), de Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad 
in de Maatschappijleer en de Research Master in Behavioural and Social 
Sciences hebben een studielast van 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: 6 of hoger, respectievelijk 5 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  
 
1. 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. 

2. Voor de opleiding Psychologie geldt dat voor het afleggen van practica 
jaarlijks eenmaal de gelegenheid wordt geboden. 

3. Voor de opleiding Psychologie geldt dat in afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel, 
waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat 
jaar slechts eenmaal de gelegenheid wordt gegeven. 

4. Voor de opleidingen Sociologie en de Masteropleiding tot leraar 
voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer geldt in 
afwijking van het bepaalde in het eerste lid dat de opleiding een 
individuele student extra gelegenheid geeft tot het afleggen van een 
tentamen, indien een student voor maximaal één onderdeel van het 
masterexamen nog geen voldoende resultaat heeft gehaald en een 
gelegenheid tot het afleggen van het tentamen voor dit onderdeel niet 
meer in het lopende collegejaar wordt gegeven, waardoor de student zijn 
masterexamen niet in het lopende collegejaar kan afronden. 

 

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 beslissen. 
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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 verkla-
ring 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. 

 
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. 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 
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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  
 
1. 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; 

b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis 
en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

2. In aanvulling op het vorige lid kan een vrijstelling voor de Masteropleiding 
tot  leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer 
ook  verleend worden door de UOCG. 
 
 
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. 
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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. In afwijking tot het bepaalde in het eerste lid wordt aan degene die het 

examen van de Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 
eerste graad in de Maatschappijleer met goed gevolg heeft afgelegd de 
graad “Master of Science of Sociology”/Master of Teaching Social 
Studies”verleend. 

3. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen 
aangetekend. 

 
 
Artikel 3.13 Judicium 

 
1. De examencommissie beoordeelt of aan het bachelorgetuigschrift een 

onderscheiding wordt toegekend. 
2. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a)   Het cijfer voor de scriptie moet voldoen aan de volgende minima:  

• ‘Cum laude’: het cijfer voor de scriptie of thesis is tenminste 8,0; 

• ‘Summa cum laude’: het cijfer voor de scriptie of thesis is 
tenminste 9,0. 

b)   Het onafgeronde gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden, 
exclusief de scriptie, van het door de examencommissie goedgekeurde 
examenprogramma is   

• groter dan of gelijk aan 8,0 voor ‘Cum laude’; 

• groter dan of gelijk aan 9,0 voor ‘Summa cum laude’. 
 

4. Geen judicium wordt toegekend indien de omvang van de vrijstellingen in 
ECTS meer  dan de helft van het totaal aantal ECTS van de opleiding 
bedraagt. 
 

5. Voor het behalen van enig judicium geldt dat het tentamen van een 
onderwijseenheid slechts eenmaal afgelegd mag zijn. 

 
6. Voor het behalen van een judicium geldt dat voor geen enkel vak een cijfer 

lager dan 7,0  is behaald. 
 
7. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde 

in de leden twee tot en met vijf van dit artikel.  
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8. Voor studenten die vóór 1 september 2012  de opleiding hebben 
aangevangen blijft de judiciumregeling van kracht die voor hen gold op 31  
augustus 2012. 

 
 
Artikel 3.14 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 en 

beoordelingscriteria; 
6. de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de verschillende 

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

Paragraaf 4 Toelating 

 
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. 

 
2. In afwijking van het eerste lid geldt voor de Research Master in 

Behavioural and Social Sciences een selectieprocedure. De voorwaarden 
voor toelating en de gevolgde procedure staan beschreven in de bijlage. 

 
3a. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Pedagogische 
 Wetenschappen 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 Pedagogische 
Wetenschappen. 
3b. 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. 
3c. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Psychologie 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 Psychologie. 
3d. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de 
 Rijksuniversiteit Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis en 
 vaardigheden bedoeld in het eerste lid en wordt uit dien hoofde toegelaten 
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tot de  masteropleiding Sociologie en tot de masteropleiding tot leraar 
voortgezet  onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer. 
9. Toelating als bedoeld in lid 1 en 3 geeft recht op inschrijving in de 

opleiding. 
10. Voor de toelating gelden twee instroommomenten per studiejaar, namelijk 

in september bij aanvang van het eerste semester en in februari bij 
aanvang van het tweede semester. 

 
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. 
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Artikel 4.6 Toelatingsonderzoek: hardheidsclausule 
In situaties dat het achterwege laten van de toelating jegens de betrokkene 
aantoonbaar leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de 
toelatingscommissie afwijken van het in artikel 4.4 bepaalde. Daarbij moet de 
omstandigheid individueel bepaald zijn. 

 
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. 

 

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: 
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- 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 2012.  

  
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur op 18 mei 2012. 
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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 Pedagoog c.q. op het 
gebied van de Pedagogiek; 

- gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de 
Pedagogische Wetenschappen bij te brengen, en voor te bereiden op de 
opleiding tot onderzoeker op het gebied van de Pedagogische 
Wetenschappen 

 
Artikel 1.2 Voertaal 
 
De voertaal van het onderwijs en van 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 4 in artikel 2.2, lid 1.1. 
 
 
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 aantoont te beschikken over 
de volgende kennis en vaardigheden: 
a) kennis van de wetenschappelijke disciplines Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde alsmede de steundisciplines 
psychologie en sociologie; 

b) kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren 
van een Pedagogisch wetenschappelijk 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 Pedagogische Wetenschappen eigen 
te maken.   
 

2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding “Pedagogische 
Wetenschappen” 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. 
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3. De bezitter van het diploma van een bachelor opleiding “Pedagogische 
Wetenschappen en 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, uit dien hoofde toegelaten tot de opleiding. 

 
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 Toelatingsprogramma’s 
 
Voor de onderscheidene programma’s van de opleiding gelden, in aanvulling 
op het in art. 2.1 van deze bijlage bepaalde, de volgende 
toelatingsvoorwaarden: 

- programma Algemeen Pedagogische Wetenschappen: 
van de vooropleiding moet deel hebben uitgemaakt de bachelor 
Pedagogische Wetenschappen of de kandidaat dient te beschikken over 
een gelijkwaardige vooropleiding, zulks ter beoordeling van de 
toelatingscommissie zoals bedoeld in artikel 4.3 van de GMW 
Onderwijs- en Examenregeling. 
 

- programma Orthopedagogiek:  
van de vooropleiding moet deel hebben uitgemaakt de bachelor 
Pedagogische Wetenschappen, programma Orthopedagogiek van de 
Rijksuniversiteit Groningen of een andere gelijkwaardige vooropleiding 
zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie zoals bedoeld in  
artikel 4.3 van de GMW Onderwijs- en Examenregeling.   
 

- de international master CDB: 
van de vooropleiding moet deel hebben uitgemaakt de bachelor 
Pedagogische Wetenschappen, programma Orthopedagogiek van de 
Rijksuniversiteit Groningen of een andere gelijkwaardige vooropleiding 
zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie zoals bedoeld in 
artikel 4.3 van de GMW Onderwijs- en Examenregeling.   

 
Artikel 2.3  Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 
1. Het toelatingsonderzoek m.b.t. het begin van de opleiding vindt twee maal 

per jaar plaats Voor aanvang van het eerste semester. 
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2. 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 GMW Onderwijs- en Examenregeling 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. 

 
 
Paragraaf 3  Studieonderdelen van de master Pedagogische wetenschappen 

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 Algemeen Pedagogische Wetenschappen, dat voorbereidt 

op de beroepsuitoefening als Pedagoog alsmede op het verrichten van 
onderzoek op het gebied van de Pedagogiek; 

B) het programma Orthopedagogiek dat voorbereidt op de beroepsuitoefening 
als Orthopedagoog, alsmede op het verrichten van onderzoek op het gebied 
van de Orthopedagogiek; 

 

1.1  Het programma Algemeen Pedagogische Wetenschappen omvat de 
volgende theoretische onderdelen met de daarbij vermelde studielast  

 
Verplichte keuze van 20 EC uit volgende theoretische onderdelen: EC 
1. Perspectieven op professionalisering * 5 
2. Jeugdstudies: theorie en onderzoek * 5 
3. Jeugd en jeugdbeleid** 5 
4. De wereld van het kind: het belang van het kind* 5 
5. De wereld van het kind: het perspectief van het kind** 5 
6.  Levenslang leren in context: praktijk en onderzoek** 5 
7. Globalisering en een leven lang leren * 5 
Keuzevak *  ** 5 
  
Verplichte keuze van in totaal 10 EC uit de volgende vier M&T onderdelen:  
8. M&T Workshop Discoursanalyse* 10 
9. M&T Workshop Historisch-pedagogisch onderzoek** 10 
10. M&T Workshop Evaluatie- en Interventieonderzoek* 10 
11. M&T Workshop Interview-analyse** 10 
  
* aangeboden in semester 1 (uitgaande van september-instroom) 
** aangeboden semester 2 (uitgaande van september-instroom) 
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1.2 Daarnaast kent het programma Algemeen Pedagogische Wetenschappen 
een practicum van 30 EC dat de volgende elementen bevat: 

- uitvoeren van een onderzoeksopdracht 
- het maken van een Master thesis. 

 

2 In het programma Orthopedagogiek volgen studenten drie vakken van elk 
5 EC en kunnen ze kiezen tussen de gemengde en de onderzoeksvariant van 
het Masterproject. Deze omvatten de volgende theoretische onderdelen en 
practica met de daarbij behorende studielast: 

  
Verplichte vakken: EC 
1. Participatie in de samenleving** 5 

2. Ethiek: zorg en onderzoek* 5 
3. Theorieën en modellen in de Orthopedagogiek 2** 5 
* aangeboden in semester 1 (uitgaande van september-instroom) 
** aangeboden semester 2 (uitgaande van september-instroom) 
 
Practica: 
Masterproject gemengde variant: 45 EC 
Praktijkstage (25 EC)  
Masterthesis (20 EC)  
  
Masterproject onderzoeksvariant: 45 EC 
Praktijkstage (15 EC)  
Masterthesis (30)  
 

Binnen de differentiatie Opvoeden en Ondersteunen van personen met 
beperkingen wordt de onderzoeksvariant ook aangeboden als een 
Engelstalige internationale master. Deze differentiatie kent één 
instroommoment, is gericht op Congenital DeafBlindness en omvat de 
volgende verplichte onderdelen en practica met de daarbij behorende 
studielast: 

 
 EC 
1. Introduction communication and CDB 5 

2. Theories and models 5 
3. Master project and thesis: 

Coaching and support in methodology 
Practical training and learners report 
Masterthesis 
 

 
5 
15 
30 
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Artikel 3.3  Practica 

 
1.  De volgende onderdelen, als genoemd in art. 3.2 omvatten, naast het onder-
wijs in de vorm  van hoorcolleges, een practicum in de daarbij aangegeven 
vorm en van de daarbij vermelde omvang. 
1a. Het programma Algemeen Pedagogische Wetenschappen omvat de 

volgende practica: 
 1.  Opdracht en verslaglegging    10 uren 

2.  Opdracht en verslaglegging    10 uren 
3.  Opdracht en verslaglegging    10 uren 

 4.  Opdracht en verslaglegging    60 uren 
5. Opdracht en verslaglegging    60 uren 
6. Opdracht en verslaglegging    10 uren 
7.  Opdracht en verslaglegging    10 uren 
8.  Opdracht en verslaglegging    280 uren 
9.  Opdracht en verslaglegging     280 uren 
10.  Opdracht en verslaglegging     280 uren 
11.  Onderzoeksopdracht en verslaglegging    280 uren 
Onderzoeksopdracht en Master thesis, onderzoeksopdracht;   840 uren. 
 

1b. Het programma Orthopedagogiek omvat de volgende practica: 
 Praktijkstage:      420 of 560 uren 
(zie 3.2,  Masterthesis, Onderzoeksopdracht en verslaglegging  560 of 840 
uren (zie 3.2,  
 3. Opdracht en verslaglegging     28 uren 
1c. Het onderdeel Congenital DeafBlindness omvat de volgende practica: 

Praktijkstage        420 uren 
Masterthesis, Onderzoeksopdracht, verslaglegging en  
presentatie         840 uren 

 2. Opdracht en verslaglegging     28 uren 
 
2. Het tentamen van een onderdeel, genoemd in dit artikel, kan niet worden 

afgelegd dan nadat het desbetreffende practicum (met voldoende 
resultaat) is gevolgd:  
Niet van toepassing. 

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

resultaat deelnemen aan het desbetreffende practicum als het behalen van 
het tentamen:  
Case-study + Discoursanalyse 
Case-study + Historisch-pedagogisch onderzoek 
Case-study + Evaluatie- en interventieonderzoek 
Case-study + Interview-analyse 
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Artikel 3.4 Verplichte volgorde 
 
Aan het tentamen van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder 
worden deelgenomen dan nadat aan het tentamen van de daarbij vermelde 
onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 
- Practicum (Onderzoeksopdracht en Master thesis) onder artikel 3.2, lid 1.2 
ná behalen van alle theoretische onderdelen in artikel 3.2, lid 1.1 
- De deelname aan het practicum (praktijkstage) met het accent op screening, 
diagnostiek, handelingsplanning en evaluatie van de behandeling van 
individuen of kleine groepen (zie de gemengde variant onder artikel 3.2, lid 2) 
is alleen mogelijk voor studenten die tenminste één van de differentiaties in de 
verdiepingsminor Orthopedagogiek behaald hebben of elders een 
vergelijkbaar programma gevolgd hebben, zulks ter beoordeling aan de 
examencommissie.  
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

 
 
 


