Master Human Movement Sciences / Sport Sciences
Instroom vanuit HBO-opleiding
Het is mogelijk om vanuit een relevante HBO-bachelor in te stromen in de premaster bij
Bewegingswetenschappen om vervolgens te starten met de één van de masters bij de afdeling
Bewegingswetenschappen in Groningen (RUG/UMCG).

Premaster
De premaster bij Bewegingswetenschappen is 60 ECTS (één jaar) en bestaat uit een combinatie
van bachelor vakken uit de bachelor Bewegingswetenschappen. Zie bijlage voor het huidige
premasterprogramma. Het programma wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 15
ECTS. Het vak wiskunde in blok twee is voor veel premaster studenten een struikelblok. Het
advies is om voor de start van de premaster de wiskunde kennis bij te werken tot het VWO
wiskunde B niveau. Als wiskunde B niet in het HAVO of VWO vakkenpakket zat, is dit zelfs een
voorwaarde.
Toelatingseisen
- Relevant HBO-diploma (zoals bijv. Fysiotherapie, ALO, Sportkunde, Ergotherapie) en
- HAVO / VWO diploma met de vakken: wiskunde B, biologie en natuurkunde
Indien het HAVO of VWO-vakkenpakket niet voldoet, dan dienen de deficiënties vóór de start
van de premaster weggewerkt te worden middels VWO-deelcertificaten voor de ontbrekende
vakken. Meer informatie over het behalen van deelcertificaten is te vinden op www.ccvx.nl.
Certificaat
De student ontvangt een certificaat en een cijferlijst indien de premaster binnen twee jaar
succesvol is afgerond. De premaster is geen officiële opleiding, dus het betreft hier geen officieel
diploma. Het certificaat geeft toegang tot de master Human Movement Sciences of de master
Sport Sciences bij de afdeling Bewegingswetenschappen (RUG/UMCG).
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Kosten
Voor de premaster wordt geen collegegeld betaald maar een vergoeding. Voor een premaster van
60 ECTS is dit ter hoogte van het wettelijk collegegeld tarief (in 2022-2023 is dit 2209 euro).
Indien na een jaar niet alles ECTS zijn behaald, wordt in het opvolgende jaar enkel voor de nog
openstaande ECTS betaald.
Aanmelden en inschrijven
Aanmelden voor de premaster Bewegingswetenschappen gaat via Studielink. De student meldt
zich aan voor de bachelor Bewegingswetenschappen, variant premaster. Op het moment dat de
bachelor is behaald en de student aan alle eisen voor instroom in de premaster voldoet, kan de
opleiding het toelatingsdocument (VTP, Verklaring Toelating Premaster) tekenen waarmee de
student definitief ingeschreven kan worden voor de premaster.
Contactpersoon
Bij vragen over de premaster bij Bewegingswetenschappen, neem contact op met de
studieadviseur Corien Plaggenmarsch (studieadviseur-bw@umcg.nl).
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HBO Premaster programma
*wijzigingen voorbehouden
Voor instroom in de masters bij de afdeling Bewegingswetenschappen RUG
Blok 1

Blok 2

Inl. Bewegingswetenschappen
BWB127 (3EC)

Wiskunde
BWB123

Online statistiek modules (2 EC)

Inspanningsfysiologie
BWB226

Keuzevakken (kies 2 van 4):

Blok 3
Inleiding
programmeervaardigheden
BWB124
Skills Lab
BWB224

Neuropsychologie BWB313

Blok 4

Statistiek 2 BWS206

Onderzoeksproject BWS306 (15 EC)

Psychologie van Beweging en
inspanning (niet voor ALO)
BWB214
Waarnemen en Bewegen
BWB218
Anatomie (niet voor
fysiotherapeuten)
BWB110
Inl. methodologie en statistiek
BWB126
Opmerkingen:

> De student krijgt toegang tot de online statistiek modules bij aanvang van de premaster. Middels zelfstudie doorloopt de student deze modules.
Bij de tentaminering van statistiek 2 in blok 4 krijgt de student tevens een aantal vragen over de stof van de online modules.
> Ingangseis voor het onderzoeksproject BWS306 is het behalen van 28 EC uit het eerste semester.
> Ingangseis voor master: alle onderdelen uit de premaster (60 ECTS) dienen behaald te worden in maximaal 2 jaar.
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