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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
In de hoofdrichting Pedagogische wetenschappen houd je je bezig met hedendaagse
opvoedingsvraagstukken. Je bestudeert daartoe allereerst de belangrijkste opvoedings- en
ontwikkelingstheorieën. Daarnaast doe je kennis op over de pedagogische infrastructuur in
Nederland en het beleid ten aanzien van de pedagogische praktijk. Je leert over maatschappelijke
problematiek rond integratie gerelateerd aan etnische en culturele diversiteit.
Een belangrijk deel van het programma bestaat verder uit cursussen op het gebied van methoden,
technieken en statistiek ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Je richt
je daarbij zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Tot slot leer je in de thesis een onderzoek uit te voeren en schrijf je een verslag in de vorm van
een wetenschappelijk artikel.
Eindwerkstuk
Je sluit deze hoofdrichting af met een eindwerkstuk. Je leert een onderzoek uit te voeren en je
schrijft een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Je dient te voldoen aan de eisen
en de procedure van de opleiding.
Masterprogramma’s
Na het volgen van deze hoofdrichting heb je toegang tot de master maatschappelijke
opvoedingsvraagstukken. Lees meer over de master Youth, Education and Society via de site
https://www.uu.nl/masters/en/youth-education-and-society
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 Sociale wetenschappen
Inschrijfperiodes UU

Hoofdrichtingprogramma
Cursussen Pedagogische wetenschappen (45 ECTS)
Cursuscode
201700101
201700102
201100001
201700105

Cursus
Opvoeding en Maatschappij
Pedagogische systemen in de kindertijd en
adolescentie
Pedagogische praktijkontwikkeling,
onderzoek en beleid
Cultural diversity
Bachelorthesis

Niveau
1
2

ECTS
7.5
7.5

Blok
1
2

2

7.5

4

2
3

7.5
15

3
3-4

Cursussen Methodenleer en statistiek (22,5 ECTS)
Cursuscode
201900015
201900398
201000129

Cursus
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek
Verdieping in onderzoeksmethoden en
statistiek voor pedagogen
Doing a Qualitative Research Project

Niveau
1
3
3

ECTS
7.5
7.5

Blok
1
2

7.5

4

