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De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie over onder meer het programma, de
toelating en de kosten van het schakelprogramma en de master Pedagogische
wetenschappen en Onderwijswetenschappen die worden aangeboden door de Faculteit
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam.
De informatie in deze brochure wordt gegeven onder voorbehoud; je kunt aan
de inhoud van deze brochure geen rechten ontlenen.
Studenten vragen vóór 1 mei via Studielink én het toelatingsformulier toelating aan tot het
schakelprogramma Onderwijswetenschappen of voor de richtingen Preventieve jeugdhulp
en opvoeding of (Forensische) Orthopedagogiek van Pedagogische wetenschappen.
Studenten die worden geaccepteerd voor het schakelprogramma zijn na afronding van alle
vakken die van het schakelprogramma moeten worden gevolgd, toelaatbaar tot de master
Onderwijswetenschappen of Pedagogische wetenschappen. Men wordt alleen toegelaten
tot de afstudeerrichting die reeds in het schakelprogramma gekozen is. Vanwege de
leesbaarheid wordt in deze gids alleen gesproken van toelating tot het schakelprogramma.
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Schakelprogramma’s

Het schakelprogramma biedt afgestudeerden met een verwante hbo- of wo-bachelor op het
gebied van onderwijs of maatschappij en gedrag de mogelijkheid om een master
Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen aan de UvA te volgen. In het
schakelprogramma worden deficiënties weggewerkt. Bij succesvolle afronding wordt
toelating verkregen tot de desbetreffende master(track).
NB. Met een afgerond schakelprogramma Orthopedagogiek/Forensische orthopedagogiek of
Preventieve jeugdhulp en opvoeding, kan ook gesolliciteerd worden voor de Engelstalige
mastertrack Youth at Risk en voor de Research Master Child Development and Education. Zie
voor meer informatie en de aanvullende toelatingseisen deze pagina.

Typen schakelprogramma’s

Er worden twee typen schakelprogramma’s aangeboden: een voor studenten met een
vooropleiding in het Wetenschappelijk Onderwijs en een voor studenten met een
vooropleiding in het Hoger Beroepsonderwijs. Deze brochure is voor studenten met een WOvooropleiding.
Voor studenten met een WO-vooropleiding bestaat het schakelprogramma uit de
vakinhoudelijke minor.
De volgende schakelprogramma’s worden aangeboden:
• Orthopedagogiek / Forensische orthopedagogiek
• Preventieve jeugdhulp en opvoeding
• Onderwijswetenschappen
• Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)
Master(track)

Minor ter voorbereiding op master(track)

Orthopedagogiek / Forensische
orthopedagogiek

Minor Orthopedagogiek uitgebreid, 60 EC.

Preventieve jeugdhulp en opvoeding

Minor Preventieve jeugdhulp en opvoeding, 30 EC.

Onderwijswetenschappen

Minor Onderwijswetenschappen, 30 EC.

Educatieve Master Primair Onderwijs Individueel te bepalen schakelprogramma.
(EMPO)
Aan het einde van deze informatiegids staat een overzicht van bovenstaande programma’s.

Studielast

De studielast bedraagt 28 uur per studiepunt. Wanneer er twee vakken in hetzelfde blok
worden gevolgd, is er sprake van een voltijds studielast (40 uur per week). De vakken van de
minoren Onderwijswetenschappen, Preventieve jeugdhulp en opvoeding en (Forensische)
Orthopedagogiek zijn (niet gelijkmatig) verspreid over het collegejaar.
Wanneer je zakt voor een onderdeel van de minor (zowel bij de toets als de herkansing), is
het mogelijk, indien toestemming is verkregen van de examencommissie, dit onderdeel in het
daarop volgende studiejaar als contractant te volgen voor 75 euro per studiepunt en alsnog
te behalen. NB. Inschrijving via Studielink is voor herkansende schakelprogramma studenten
niet mogelijk.
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Toelatingseisen

Een verwante wo-bacheloropleiding op het gebied van gedrag en maatschappij of onderwijs
is vereist. De toelatingscommissie bepaalt of je in combinatie met de minor toelaatbaar bent
tot de betreffende master. Voor het schakelprogramma voor de EMPO moet je tevens voldoen
aan de taaleis. Wat deze inhoudt en hoe je hieraan kan voldoen is hier te vinden.

Toelatingsverzoek

Geïnteresseerden dienen vóór 1 mei een toelatingsverzoek in via het aanmeldformulier op
bovenstaande pagina’s van de schakelprogramma’s. De toelatingscommissie beslist over
toelating en stuurt het programma toe waaruit het schakelprogramma zal bestaan. Daarnaast
moet een inschrijfverzoek via Studielink vóór 1 mei worden gedaan. Voor het
schakelprogramma Educatieve master primair onderwijs (EMPO) zijn deze deadlines 31 mei.
Voor deze opleiding beslist de toelatingscommissie voor iedere student over een individueel
schakelprogramma. Studenten ontvangen dit individuele programma in het toelatingsbesluit.

Onderwijsvormen schakelprogramma

Voor de vakken van de minoren worden hoorcolleges aangeboden die in een aantal gevallen
ook als webcollege kunnen worden (terug)gekeken. De vakken binnen de minor
Onderwijswetenschappen waarvoor inhoudelijke werkgroepen worden aangeboden zijn
verplicht. De klinische vakken van de minor Preventieve jeugdhulp en opvoeding en
(Forensische) Orthopedagogiek hebben verplichte werkgroepen.

Inschrijfvorm na de bachelor

Studenten die na hun bacheloropleiding toegelaten worden tot het schakelprogramma
Onderwijswetenschappen, Preventieve jeugdhulp en opvoeding of (Forensische)
Orthopedagogiek, schrijven zich via Studielink in voor (bachelor Pedagogische wetenschappen
of Onderwijswetenschappen): het schakelprogramma. Studenten die na hun
bacheloropleiding toegelaten worden tot de schakelprogramma Educatieve master primair
onderwijs (EMPO), schrijven zich via Studielink in voor de bachelor Onderwijswetenschappen,
schakeltraject OW. Dit betekent dat je tijdens het schakelprogramma mogelijk aanspraak kunt
maken op studiefinanciering, lening of OV bij DUO. Neem contact op met DUO voor je
persoonlijke mogelijkheden.

Inschrijfvorm tijdens de bachelor

Studenten die na 1 september 2022 nog ingeschreven zijn voor hun bacheloropleiding,
kunnen de minor ook tijdens hun reguliere inschrijving volgen. Zij dienen een verwante
bachelor (zoals opgenomen in de lijst op de website) te volgen. Inschrijving verloopt dan als
bijvakstudent via Studielink. Studenten die het schakelprogramma voor de Educatieve master
primair onderwijs (EMPO) volgen, dienen daarnaast bij de aanvang van de minor tevens te
voldoen aan de taaleis. Gedurende de minor dienen studenten ingeschreven te blijven staan
bij hun bacheloropleiding.

Kosten schakelprogramma
Schakelprogramma na afstuderen
Inschrijving schakelprogramma ná afronden bachelor: de kosten bij een volledig programma
van 60 EC bedragen voor het collegejaar 2022-2023 €2209. Dit is het wettelijk
collegegeldtarief. Dit wordt, ook voor schakelprogramma’s met een kleinere omvang,
berekend volgens de wijze die opgenomen is in de wetswijziging Kwaliteit in Verscheidenheid.
Indien reeds een master is afgerond, geldt er tijdens de masterfase een hoog instellingstarief.
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Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld (indexering) en geldt voor alle deelnemers. Het
schakelprogramma bestaat uit onderdelen die over een geheel studiejaar zijn verspreid. Je
wordt geacht het programma binnen dat studiejaar af te ronden. Als je het schakeltraject niet
binnen één studiejaar afrondt kun je een verzoek bij de examencommissie indienen om nog
maximaal één jaar als contractstudent aan het schakelprogramma deel te nemen. Het
indienen van zo’n verzoek is alleen zinvol je als minimaal 50% van de studiepunten uit het
schakelprogramma hebt behaald. Als contractstudent betaal je bij herinschrijving alleen voor
de nog te behalen studiepunten. Het contracttarief dat voor de resterende vakken geldt is op
dit moment €75 per studiepunt. Het is niet mogelijk om de inschrijving dan via Studielink te
laten verlopen.
Inschrijfvorm
Aantal EC
WO60
schakelprogrammacontractstudent
Minorstudent
60
Minorstudent

30

Minorstudent 1e semester +
contractstudent 2e semester

30
+ 30

Vakken die niet in het eerste
collegejaar worden behaald

N

Kosten 2022-2023
€2209
€2209 (wettelijk collegegeld aan eigen
instelling)
€2209 (aan eigen instelling, eventuele
restitutie van collegegeld na uitschrijving)
€2209 (aan eigen instelling, eventuele
restitutie van collegegeld na uitschrijving)
+ €1104,50
N * €75

Schakelprogramma tijdens vooropleiding
Een inschrijving voor de minor tijdens een bachelorinschrijving elders in het hoger onderwijs
wordt gedaan door een inschrijving als bijvakstudent aan de UvA. De student betaalt het
wettelijk collegegeld tarief bij de eigen hoger onderwijsinstelling. Met een Bewijs Betaald
Collegegeld (BBC) wordt vervolgens de inschrijving voltooid aan de UvA.

Beroepsvereniging NVO

Studenten die het schakelprogramma (Forensische) Orthopedagogiek aan de Universiteit van
Amsterdam in 2022-2023 volgen en voltooien en tijdens hun master Orthopedagogiek of
Forensische orthopedagogiek een klinische stage afronden, voldoen hiermee aan de NVOregistratie-eisen voor basis orthopedagoog. Er hoeven geen extra vakken gevolgd te worden.
Studenten die het schakelprogramma Preventieve jeugdhulp en opvoeding aan de Universiteit
van Amsterdam in 2022-2023 volgen en voltooien en de mastertrack Preventieve jeugdhulp
en opvoeding afronden, voldoen hiermee aan de NVO-registratie-eisen voor basis-pedagoog.
Er hoeven geen extra vakken gevolgd te worden.
Studenten die het vervolgtraject GZ Psycholoog willen volgen, of op zoek zijn naar aanvullende
informatie kunnen terecht op deze pagina.
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Informatiebronnen

Informatie over het schakelprogramma wordt beschikbaar gesteld via de UvA website, de
studiegids en de Onderwijs- en examenregeling (OER). Ook zal er voorlichting over het
schakelprogramma worden verzorgd tijdens de voorlichting op de masterdagen. Zie
http://www.uva.nl/onderwijs/master/open-dagen voor de data.

Informatie voor studiekiezers:
•
•
•
•

www.uva.nl/schakelprogramma-ow
www.uva.nl/schakelprogramma-fortho
www.uva.nl/schakelprogramma-pjo

www.uva.nl/schakelprogramma-empo

UvA studentenwebsite Pedagogische en Onderwijswetenschappen:
https://student.uva.nl/pow
Canvas:
Elke module heeft een eigen Canvaspagina waarop mededelingen, studiehandleiding,
opdrachten, literatuur e.d. te vinden zijn. Deze digtale leeromgeving is toegankelijk na
inschrijving.
In de studiegids van de UvA vind je de vakbeschrijvingen van de
schakelprogrammavakken: www.studiegids.uva.nl
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Belangrijke data collegejaar 2022-2023
•
•
•

Aanmeldperiode:
1 oktober 2021 tot 1 mei 2022*
Algemene introductie schakelprogramma’s: 29 augustus 2022**
Start schakelprogramma’s:
5 september 2022

* 31 mei voor het schakelprogramma voor de Educatieve
Master Primair Onderwijs (EMPO)
** datum onder voorbehoud

Jaarindeling Universiteit van Amsterdam
Vakken, blokken en semesters
De schakelprogramma’s van Pedagogische en Onderwijswetenschappen (start: 5 september
2022) zijn programma’s van maximaal 60 EC. Per vak bedraagt de studielast 9, 6 of 3 EC. 1 EC
staat gelijk aan ongeveer 28 uur studietijd. Een studiejaar is opgedeeld in twee semesters en
zes blokken.

Academische kalender 2022-2023
Eerste semester
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Tweede semester
Blok 4
Blok 5
Blok 6

5 september 2022 t/m 3 februari 2023
5 september t/m 28 oktober 2022
31 oktober t/m 23 december 2022
9 januari t/m 3 februari 2023
6 februari t/m 30 juni 2023
6 februari t/m 31 maart 2023
3 april t/m 2 juni 2023
5 juni t/m 30 juni 2023

Vrije dagen en vakantie studiejaar 2022-2023
Kerstvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag

26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Vrijdag 7 april 2023
Maandag 10 april 2023
Donderdag 27 april 2023
Vrijdag 5 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023
Maandag 29 mei 2023

Op de volgende pagina van de schakelprogrammagids staan de overzichten van de
curricula van de schakelprogramma’s.
Tijdens de studie kan het beste de UvA roosterwebsite, http://rooster.uva.nl, geraadpleegd
worden omdat deze up-to-date is en ook de onderwijslocatie vermeldt. Zoek in het rooster
altijd op de code van het vak zodat de juiste versie van het vak getoond wordt.
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Bijlage I – Schakelprogrammaprogramma’s voor studenten met WO-vooropleiding

(Forensische) Orthopedagogiek - minor Orthopedagogiek uitgebreid (onder voorbehoud)
2021-2022 – 60 EC
semester 1 - blok 1
Leren op school
(6 EC)

semester 1 - blok 2
Psychopathologie
(6 EC)

semester 1 - blok 3
Professionele vaardigheden II
(3 EC)*

Professionele opvoeders
(6 EC)

Hersenen en gedrag
(6 EC)

Testen en meten
(3 EC)

semester 2 - blok 4
Diagnostiek
(6 EC)*

semester 2 - blok 5
Professionele vaardigheden III
(6 EC)*

Familie en gezin
(6 EC)

semester 2 - blok 6
Psychotherapeutische
stromingen (3 EC)*
Persoonlijkheidsleer
(3 EC)

Ontwikkelingspsychologie
(6 EC)
* klinisch

Onderwijswetenschappen 2021-2022 (onder voorbehoud) – 30 EC

semester 1 - blok 1
Visies op onderwijs en leren
(6 EC)

semester 1 - blok 2
Onderwijsbeleid: structuren en
processen (6 EC)

semester 1 - blok 3

Onderwijssociologie*
(6 EC)
semester 2 - blok 4
Instructie en leren
(6 EC)

semester 2 - blok 5

semester 2 - blok 6

Organisatie van leren
en onderwijs (6 EC)

Globalisation, education policy
and change* (6 EC)
*van deze vakken moet één van de twee gekozen worden
Preventieve jeugdhulp en opvoeding (onder voorbehoud) 2020-2021 – 30 EC
semester 1 - blok 1
Professionele opvoeders
(6 EC)

semester 1 - blok 2

semester 1 - blok 3
Professionele vaardigheden II
(3 EC)*

semester 2 - blok 4

semester 2 - blok 5

semester 2 - blok 6

Familie en gezin
(6 EC)

Educational ideals, right sans Ethics (9 EC)

Vrienden en vrije tijd
(6 EC)
* klinisch
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Bijlage II - Ingangseisen Schakelprogrammavakken

Voor Professionele vaardigheden II (onderdeel van de minoren Preventieve jeugdhulp en
opvoeding en Orthopedagogiek uitgebreid) geldt als ingangseis Professionele vaardigheden
I. Studenten die hier op basis van hun vooropleiding nog niet aan voldoen, dienen hiervoor
bij aanvang van het vak een vignettentoets te maken. Op basis van deze vignettentoets
kan vrijstelling worden verleend voor de ingangseis.
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