
Feiten & Cijfers

Omvang 30 of 60 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

Orthopedagogen bestuderen hoe leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij 
kinderen zich manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren 
om deze aan te pakken en te behandelen.

Je kunt hierbij denken aan problemen op school door hyperactiviteit of dyslexie, 
ernstige problemen zoals depressie of angst en aan opvoedingsproblemen door 
ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, verstandelijke beperkingen of pedagogische
onmacht.

In deze minor maak je kennis met deze specialisatie binnen Pedagogische 
wetenschappen. Je kunt kiezen voor de minor van 30 EC of voor de uitgebreide minor 
van 60 EC, als voorbereiding op de master.

www.uva.nl/minors

Orthopedagogiek
en Orthopedagogiek Uitgebreid

Minor

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
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Programma
Er zijn twee varianten van de minor 
Orthopedagogiek:

Minor orthopedagogiek (30 EC):
• Professionele opvoeders (6 EC; Ba2)
• Leren op school (6 EC; Ba2)
• Hersenen en gedrag (6 EC; Ba2)
• Psychopathologie (6 EC; Ba2)
• Licht verstandelijke beperking, 

jeugdhulp, en jeugdbescherming (6 EC; 
Ba2)

Minor Orthopedagogiek Uitgebreid 
(60 EC):
• Leren op school (6 EC; Ba2)
• Professionele opvoeders (6 EC; Ba2)
• Hersenen en gedrag (6 EC; Ba2)
• Psychopathologie (6 EC; Ba2)
• Professionele vaardigheden II (3 EC; 

Ba2)*
• Testen en meten (3 EC; Ba1)
• Diagnostiek (6 EC; Ba3)
• Familie en gezin (6 EC, Ba1)
• Professionele vaardigheden III (6 EC; 

Ba3)
• Ontwikkelingspsychologie (6 EC; Ba1)
• Persoonlijkheidsleer (3 EC; Ba1)
• Psychotherapeutische stromingen (3 EC; 

Ba3)

* Basiskennis gespreksvaardigheden/PV-I 
(alle opleidingen waarin 
communicatievaardigheden aan bod 
komen) is wenselijk, echter geen harde 
ingangseis voor het volgen van 
Professionele vaardigheden II (PV-II). 
Indien uit de vignettentoets (eerste 
bijeenkomst PV-II) blijkt, dat onvoldoende 
kennis aanwezig is, dan moet een extra 
opdracht gemaakt worden. De 
desbetreffende studenten kunnen PV-II 
blijven volgen.

Master
In combinatie met een 
universitaire bachelor in de maatschappij- 
of gedragswetenschappen of een 
andere richting met voldoende sociaal- 
wetenschappelijk onderzoek geef de minor 
Orthopedagogiek Uitgebreid toegang tot 
de mastertracks Orthopedagogiek en 
Forensische orthopedagogiek. 
Toelating vraag je aan via de 
Examencommissie.

Kijk voor meer informatie op 
uva.nl/msc-orthopedagogiek en
uva.nl/msc-forensische-orthopedagogiek

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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