Toelatingseisen schakelprogramma’s POW 2022/23
vastgesteld door de onderwijsdirecteuren POW – d.d. 27 september 2021
Dit document geeft een overzicht van de toelatingseisen voor de volgende (pre)mastertrajecten:
- Schakelprogramma (premaster) Onderwijswetenschappen
- Schakelprogramma (premaster) (Forensische) Orthopedagogiek
- Schakelprogramma (premaster) Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding

Schakelprogramma Onderwijswetenschappen
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
(mits voldaan aan de wiskunde-eis, zie bijlage 1)
- hbo- of wo-lerarenopleiding (tenzij deze onvoldoende onderwijskundige onderdelen
bevat)
- hbo Pedagogiek
- hbo Opleidingskunde
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk
beoordeelt. Ook hier is de wiskunde-eis (bijlage 1) sowieso een vereiste.

Schakelprogramma Educatieve Master Primair Onderwijs
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
(mits voldaan aan de wiskunde-eis, zie bijlage 1 en de aanvullende taaleis Nederlands, zie
bijlage 2)
- hbo Toegepaste Psychologie
- hbo Pedagogiek
- hbo Social Work  mits richting SPH, MWD of gelijkwaardig
- hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
- hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
- hbo Opleidingskunde
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk
beoordeelt. Ook hier zijn de wiskunde-eis (bijlage 1) en aanvullende taaleis Nederlands (zie
bijlage 2) sowieso een vereiste.

Schakelprogramma (Forensische) Orthopedagogiek
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen*:
(mits voldaan aan de wiskunde-eis, zie bijlage 1)
- hbo Pedagogiek
- hbo Toegepaste Psychologie
- pabo
- hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
- hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
- hbo Social Work, uitstroomprofiel Jeugd
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk
beoordeelt. Ook hier is de wiskunde-eis (bijlage 1) sowieso een vereiste. Voor de andere
uitstroomprofielen binnen Social Work wordt door de toelatingscommissie beoordeeld of er
voldoende vakken gevolgd zijn op het gebied van ontwikkelingspsychologie.

* Indien je direct toelaatbaar bent, bestaat de mogelijkheid dat je nog een aanvullende cursus over
gespreksvaardigheden moet volgen om te voldoen aan de ingangseisen van PV III. Hierover word je
geïnformeerd in het toelatingsbesluit.
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Schakelprogramma Preventieve jeugdhulp en opvoeding
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
(mits voldaan aan de wiskunde-eis, zie bijlage 1)
- hbo Pedagogiek
- hbo Toegepaste Psychologie
- pabo
- hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
- hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
- hbo Social Work, alle uitstroomprofielen
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk
beoordeelt. Ook hier is de wiskunde-eis (bijlage 1) sowieso een vereiste.
NB. Om te voldoen aan de toelatingseisen van de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog of Orthopedagooggeneralist (NVO) gelden mogelijk aanvullende eisen. Zie hiervoor de website.

Bijlage 1. Wiskunde-eis
Ben je niet in het bezit van een vwo- of havodiploma met wiskunde (behaald met een voldoende op je
eindlijst)? Dan zul je voor toelating tot de premaster zelf een vergelijkbaar wiskundecertificaat moeten
behalen. Je kunt je voorbereiden op de toets of het staatsexamen met een wiskundecursus of door
zelfstudie.
Een aantal mogelijkheden waarmee je zeker aan de wiskunde-eis gaat voldoen vind je hieronder. Mocht
je een andere mogelijkheid kiezen, neem dan vooraf contact op met de examencommissie POW via het
digitale contactformulier.
mogelijk alternatief
nadere informatie
Wiskundecertificaat bij Boswell-Bèta in Utrecht.
ww.boswell-beta.nl of tel. 030-4300100
Een Staatsexamen wiskunde A of C via een
Volg een examentraining van het ROC of vraag na
Regionaal Opleidingscentrum (ROC).
wat het examenmateriaal is (aanmelden hiervoor
moest voor 1 januari).
Behaal het CCVX-examen Wiskunde A.
Centrale Commissie Voortentamen
CCVX Wiskundecursus of examentraining volgen bij
Kijk op www.wismon.nl of bel met 030-7370348.
Wismon in Amsterdam en Utrecht.
Wismon neemt zelf geen examens af, dus dat
moet je elders doen (zie hierboven).
Zomercursus Wiskunde A en B (Korteweg-de Vries
Hier vind je meer informatie.
Instituut aan de UvA)
Voldoe je wel aan de wiskunde-eis, maar wil je je wiskundekennis ophalen? Dat kan middels zelfstudie
met behulp van het boek Wiswijs van Pach & Wisbrun, Noordhoff Uitgevers B.V., 3e druk, ISBN10:
900178853X / ISBN13: 9789001788537, € 59,95.
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Bijlage 2. Aanvullende taaleis Nederlands
Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste voor toelating tot de
EMPO. Als bewijs voor een voldoende beheersing van de Nederlandse taal gelden de volgende diploma’s:
•

Een in Nederland behaald VWO-diploma of een in Nederland behaald Havo-diploma in combinatie
met een Nederland afgerond hbo-propedeuse;

Heb je een ander (buitenlands) diploma behaald? Dan dien je aan de taaleis te voldoen middels een van de
volgende diploma’s:
•

•

Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch
Talencentrum van de Universiteit Leiden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid van dit examen moet
minimaal een 7,5 worden behaald;
NT2 vergevorderden 1 of NT2 vergevorderden 2 behaald aan de Universiteit van Amsterdam.
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