LAS hoofdrichting Onderwijswetenschappen
2019-2020
Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: n.v.t.
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS- hoofdrichting vind je hier
https://students.uu.nl/gw/las/studieprogramma. Het programma van deze HR is minimaal 67.5 ec
groot.
Doelgroep
Het programma van de hoofdrichting Onderwijswetenschappen bestaat uit een mix van onderdelen
op het gebied van de onderwijswetenschappen en van onderdelen methodenleer en statistiek.
In de onderwijswetenschappelijke onderdelen richt je je op de lerende persoon in daartoe speciaal
ingerichte leersituaties zoals de basisschool, het voortgezet onderwijs, de universiteit en
bedrijfsopleidingen. De onderwijspsychologische kennis die je krijgt aangereikt, vormt een
belangrijke basis voor het ontwerpen van (multimediale) leeromgevingen en leermiddelen.
Daarnaast verdiep je je in implementatie- en adviseringsvraagstukken, vraagstukken op het
gebied onderwijsinnovatie en organisatieontwikkeling en houd je je bezig met assessment van
evaluatie van onderwijsomgevingen en onderwijs- en leerprocessen. In de cursussen op het gebied
van methoden, technieken en statistiek word je uitgerust met technieken ten behoeve van het
verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek en meer specifiek onderzoek op het terrein van
de onderwijswetenschappen.
Eindwerkstuk
In de bachelorthesis pas je alle verworven kennis toe door het uitvoeren van een onderzoek naar
een onderwerp dat relevant is voor het onderwijs en schrijf je een verslag in de vorm van een
wetenschappelijk artikel.
Masterprogramma’s
Na het volgen van deze hoofdrichting heb je toegang tot het Masterprogramma Educational
Sciences. De Graduate school of Social and Behavioural Sciences biedt ook een aantal interessante
selectieve masters aan.
Hoofdrichtingadviseur
Heb je vragen over de inhoud van deze hoofdrichting of de studieplanning in deze hoofdrichting,
neem dan contact op met de hoofdrichtingadviseur.
Planning
Voor een planning kun je gebruik maken van de cursusplanner.
Let op: De faculteit Sociale wetenschappen heeft andere inschrijfperiodes dan de rest van de UU.
Inschrijfperiodes Onderwijswetenschap
Inschrijfperiodes UU
Hoofdrichtingprogramma
Cursussen onderwijswetenschappen (45 ECTS)
Cursuscode
200300103
201400048
200500044

Cursus
Educational psychology
Ontwerpen van leersituaties - gevorderd
Assessment en evaluatie in onderwijs en
opleiding

Niveau
2
3
3

ECTS
7.5
7.5
7.5

Blok
1
3
3

201400045

Leren in organisaties:
veranderingsinterventies
Bachelorthesis

3

7.5

4

3

15

3-4

Cursussen methodenleer en statistiek (22,5 ECTS)
Cursuscode
201800171
201800173
201300010

Cursus
Kennismaking met onderzoeksmethoden en
statistiek
Toepassing van onderzoeksmethoden en
statistiek
Methoden in onderwijswetenschappelijk
onderzoek

Niveau
1

ECTS
7.5

Blok
1

2

7.5

4

3

7.5

2

