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Beste Student, 

 

Gefeliciteerd! Volgens onze gegevens ga je beginnen bij de opleiding Pedagogische 

Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hopen je vanaf september 2022 

dan ook te kunnen verwelkomen.  

 

In deze brief vind je alvast enige informatie over de studiestartweek aan het begin van het 

collegejaar. Kijk vooral ook op www.rug.nl/gmw/start-up-info, onder bachelorstudenten - 

Pedagogische Wetenschappen, waar alle belangrijke en actuele informatie voor de start 

van je studie staat vermeld. Blijf deze website goed in de gaten houden, de informatie 

wordt voortdurend aangevuld en up-to-date gehouden.  

 

Je vindt daar onder andere:  

- een to-do-list, waarin je kunt lezen wat je voor aanvang van je studie geregeld moet 

hebben 

- informatie over de introductie van studievereniging Odiom en over de mogelijkheden 

om met korting boeken te bestellen  

- informatie over de Student Portal, de elektronische leeromgeving van de RUG, waar je 

tijdens je studie alle relevante informatie vindt. 

 

De studiestartweek vindt plaats van 5 september t/m 9 september 2022.  

 

In die week is op maandag 5 september een welkomstbijeenkomst met informatie over het 

studieprogramma en de regelingen binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen. 

Deze staat vooralsnog gepland van 13.00 – 15.00 uur in de Geertsemazaal van het 

Academiegebouw (Broerstraat 5 Groningen).  

 

Via de www.rug.nl/gmw/start-up-info houden we je op de hoogte van alle informatie 

rondom de start van je opleiding. Mocht onverhoopt door Covid de welkomstbijeenkomst 
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(en/of andere activiteiten) online georganiseerd gaan worden, afhankelijk van de 

maatregelen zoals die worden afgekondigd door de Nederlandse overheid, dan houden we 

je daarvan op de hoogte via deze website.  

  

Vragen over inschrijving of collegegeld kun je 24 uur per dag stellen via de website: 

www.rug.nl/hoezithet. Heb je daarna nog vragen, dan kun je terecht bij de Studenten 

Informatie en Administratie: www.rug.nl/education/contact/information-services 

 

Voor vragen over je studieprogramma of een afspraak met de studieadviseur kun je 

terecht bij de Onderwijsbalie GMW (tel. 050-363 6301). Deze is gevestigd op de eerste 

verdieping van het Heymansgebouw, Grote Kruisstraat 2/1.  

 

Ben je van plan toch niet te starten met de studie Pedagogische Wetenschappen? 

Annuleer dan je inschrijving in studielink. 

 

Ik wens je veel plezier bij de voorbereiding op je eerste studiejaar en uiteraard veel succes 

tijdens de studie.  

 

Graag tot ziens!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dr. D.D. (Diana) van Bergen, propedeusecoördinator 
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