
Aangepaste regels voor toelating tot de masteropleidingen Educatie en LVHO in de 
Taal- en Cultuurwetenschappen en Educatie en LVHO in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen ten tijde van Corona (studiejaar 2022-2023) 

De Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding (GMW) beslist over de toelaatbaarheid van 
studenten in de masteropleidingen Educatie en LVHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen en 
Educatie en LVHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen. Door de coronacrisis kunnen er 
situaties zijn ontstaan waarin studenten niet in de gelegenheid zijn gesteld om aan de gestelde 
toelatingseisen te voldoen. Om aan deze omstandigheden tegemoet te komen heeft de 
Toelatingscommissie aangepaste regels voor de toelating opgesteld; daarbij baseert de commissie 
zich op onderstaande criteria. 

De aangepaste regels voor studenten die toegelaten willen worden tot de masteropleidingen Educatie 
en Communicatie in de Bètawetenschappen (60708) – Tracks Educatie of Leraar Voorbereidend 
Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (68533) zijn hier te vinden. Dit omdat deze opleidingen 
het beleid van de Faculty of Science and Engineering (FSE) volgen. 

Voorlopige toelating tot de 2-jarige masteropleidingen Educatie 
Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (68536) 
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (68532) 

 De deficiëntie op de behaalde ECTS in de voorgaande bacheloropleiding bedraagt maximaal
10 ECTS

 De student moet de Bachelorscriptie met voldoende resultaat hebben afgerond, dan wel

ten overstaan van de Toelatingscommissie hebben aangetoond, dat afronding

aanstaande is. De student mag pas aan de Masterscriptie van het maatschappelijke deel

van de Master beginnen, als de Bachelorscriptie is afgerond.

 Keuzevakken die voorwaarde zijn om toegelaten te kunnen worden tot een Mastertrack

vallen niet onder de deficiëntieregeling.

 Voor premasterstudenten geldt een toegestane deficiëntie van maximaal 10 ECTS bij de

start van de tweejarige Master Educatie.

Toekenning van de zachte knip is ter beoordeling aan de Toelatingscommissie van de

Lerarenopleiding, met inachtneming van het advies van de facultaire vertegenwoordiging

in de toelatingscommissie met betrekking tot de omvang van de premaster (op maat).

Voorlopige toelating tot de 1-jarige masteropleidingen LVHO 
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (68535) 
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen (68534) 

 Voor instroom in de 1-jarige LVHO is het toegestaan een vakdeficiëntie te hebben in de

voorgaande Master van maximaal 10 ECTS.

 De Toelatingscommissie van de LO neemt de beslissing tot toelating en zal enige

coulance in acht nemen met betrekking tot het afgerond hebben van de voorgaande

Masterscriptie, als geen andere studieonderdelen open staan. De student moet ten

overstaan van de Toelatingscommissie aantonen, dat afronding aanstaande is.

https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/fse/corona-info/from-bachelor_s-to-master_s-programme



