
Feiten & Cijfers

Omvang 30 EC
Periode semester 1 en 2
Taal Nederlands (en Engels)
Toelating WO jaar 2 of HBO 
jaar 3

Meer informatie
studiegids.uva.nl 
of neem contact op met de
studieadviseurs
Inschrijven
student.uva.nl/pow > A-Z > 
Minor

In onze kennismaatschappij is leren voor iedereen van jong tot oud van essentieel 
belang. Hoe leren mensen? En hoe kun je dit leren stimuleren? Om die fundamentele
vragen draait Onderwijswetenschappen.

Leren doen we overal; ook op het werk of in onze vrije tijd. Leren is ook je aanpassen 
aan veranderingen in de maatschappij, of binnen een organisatie. Tegelijkertijd kunnen 
we die veranderingen teweegbrengen dankzij ons vermogen om te leren. De 
ontwikkeling van mensen en die van de samenleving zijn onlosmakelijk verbonden.

In de minor maak je kennis met dit vakgebied. Je leert in iedere leersituatie zien hoe het 
beter kan en hoe je overal in de samenleving kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
mensen.

www.uva.nl/minors

Onderwijswetenschappen

Minor

``

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen



Programma
De minor Onderwijswetenschappen bestaat 
uit de volgende onderdelen:
• Visies op onderwijs en leren (6EC)
• Instructie en leren (6EC)
• Organisatie van leren en onderwijs

(6EC)
• Keuze:

Lifelong learning: personal,
organisational and societal perspectives
of A professional perspective on lifelong
learning
of The fture of learning and technology
(6EC)

• Keuze:
Onderwijssociologie of globalisation,
education policy and change
of Onderwijsbeleid: structuren en
processen (6EC)

Master
De minor Onderwijswetenschappen geeft 
toegang tot de master Onderwijs- 
wetenschappen als je een universitaire 
bachelor hebt behaald in de
maatschappij- of gedragswetenschappen of 
een andere richting met voldoende
sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Toelating vraag je aan via de 
Examencommissie van 
Onderwijswetenschappen.
www.uva.nl/msc-onderwijswetenschappen

Afdeling Pedagogische en 
Onderwijswetenschappen

Onderwijsbalie
student.uva.nl/pow/contact
(020) 525 1251
Roeterseilandcampus (REC)
Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 127
kamer REC-E9.91A
maandag t/m vrijdag 9-17 uur

Studieadviseurs
Afspraak via onderwijsbalie.
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