Toelatingseisen masters POW 2022/23
vastgesteld door de onderwijsdirecteuren POW – d.d. 27 september 2021
Dit document geeft een overzicht van de toelatingseisen voor de volgende mastertrajecten
Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding,
Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek, Pedagogische wetenschappen: Forensische
orthopedagogiek, Pedagogische wetenschappen: Youth at Risk, Child Development and Education
(Research master).

MSc Onderwijswetenschappen
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
- BSc Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen aan de UvA of een andere Nederlandse
universiteit.
- Universitaire pabo (UPvA) aan de UvA of een andere universiteit.
- Schakelprogramma (premaster) Onderwijswetenschappen aan de UvA.
Vooropleidingen die toegang verlenen met aanvullende eisen:
- BSc Bèta Gamma mits de major onderwijskunde behaald is.
- BSc in de Maatschappij- of gedragswetenschappen mits de minor Onderwijswetenschappen
of Onderwijskunde behaald is.
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk beoordeelt.

MSc Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
- BSc Pedagogische Wetenschappen (UvA).
- Universitaire pabo (UPvA) aan de UvA.
- BSc Psychologie (UvA of andere Nederlandse universiteit).
- Schakelprogramma (premaster) Preventieve jeugdhulp en opvoeding aan de UvA.
Vooropleidingen die toegang verlenen met aanvullende eisen:
- BSc in de Maatschappij- en gedragswetenschappen (m.u.v. Psychologie) mits de minor
Preventieve jeugdhulp en opvoeding behaald is.
- BSc Bèta Gamma mits de route klinisch (inclusief het vak Vrienden en vrije tijd) of de route
beleid gevolgd is.
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk beoordeelt.

MSc Pedagogische wetenschappen: Forensische Orthopedagogiek
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
- BSc Pedagogische Wetenschappen (UvA) 1;
- Schakelprogramma (premaster) (Forensische) Orthopedagogiek aan de UvA.
Vooropleidingen die toegang verlenen met aanvullende eisen:
- BSc Psychologie (UvA of andere Nederlandse universiteit) mits klinisch & richting
ontwikkelingspsychologie.
- BSc in de Maatschappij- en gedragswetenschappen mits minor ‘Orthopedagogiek uitgebreid’
behaald is.
- BSc Criminologie mits minor ‘Orthopedagogiek uitgebreid’ behaald is.
Voor studenten die hun bachelor Pedagogische Wetenschappen hebben behaald aan een andere instelling dan de UvA,
geldt in principe dat zij toelaatbaar zijn tot deze track, indien zij met hun bachelor toegang zouden hebben gehad tot de
klinische vervolgmaster aan de instelling waar zij hun bachelor behaalden.
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BSc Bèta Gamma, mits de klinische route gevolgd is.
Voor de Universitaire pabo (UPvA) aan de UvA, is een overzicht van aanvullende eisen op de
studenten website van de UPvA te vinden.
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk beoordeelt.

NB. Om te voldoen aan de toelatingseisen van de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog of Orthopedagooggeneralist (NVO) gelden mogelijk aanvullende eisen. Zie hiervoor de website.

MSc Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
Vooropleidingen die rechtstreeks toegang verlenen:
- BSc Pedagogische Wetenschappen (UvA) 2;
- Schakelprogramma (premaster) (Forensische) Orthopedagogiek aan de UvA.
Vooropleidingen die toegang verlenen met aanvullende eisen:
- BSc Psychologie (UvA of andere Nederlandse universiteit) mits klinisch & richting
ontwikkelingspsychologie.
- BSc in de Maatschappij- en gedragswetenschappen mits minor ‘Orthopedagogiek uitgebreid’
behaald is.
- BSc Criminologie mits minor ‘Orthopedagogiek uitgebreid’ behaald is.
- BSc Bèta Gamma, mits de klinische route gevolgd is.
- Voor de Universitaire pabo (UPvA) aan de UvA, is een overzicht van aanvullende eisen op de
studenten website van de UPvA te vinden.
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk beoordeelt.

NB. Om te voldoen aan de toelatingseisen van de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog of Orthopedagooggeneralist (NVO) gelden mogelijk aanvullende eisen. Zie hiervoor de website.

MSc Pedagogische wetenschappen: Youth at Risk
Voor alle studenten geldt de verplichting om te voldoen aan de vereisten t.a.v. de Engelse taal, zie bijlage 1.

Vooropleidingen die toegang verlenen mits voldaan is aan de Engelse taaleis:
- BSc Pedagogische Wetenschappen UvA of andere Nederlandse universiteit.
- Universitaire pabo (UPvA) aan de UvA of een andere Nederlandse universiteit.
- BSc Psychologie (UvA of andere Nederlandse universiteit).
- Schakelprogramma (premaster) Preventieve jeugdhulp en opvoeding of het
Schakelprogramma (premaster) (Forensische) Orthopedagogiek aan de UvA.
Vooropleidingen die toegang verlenen met aanvullende eisen naast de Engelse taaleis:
- BSc in de Maatschappij- en gedragswetenschappen aan een Nederlandse Universiteit (m.u.v.
Psychologie) mits de minor Preventieve jeugdhulp en opvoeding behaald is.
- BSc Bèta Gamma mits de route klinisch (inclusief het vak Vrienden en vrije tijd) of de route
beleid gevolgd is.
Voor overige opleidingen geldt dat de toelatingscommissie de aanmelding inhoudelijk beoordeelt.

Voor studenten die hun bachelor Pedagogische Wetenschappen hebben behaald aan een andere instelling dan de UvA,
geldt in principe dat zij toelaatbaar zijn tot deze track, indien zij met hun bachelor toegang zouden hebben gehad tot de
klinische vervolgmaster aan de instelling waar zij hun bachelor behaalden.
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MSc Child Development and Education (Research master)
De Research Master is een selectieve master, bedoeld voor excellente studenten die specifieke
interesse hebben in het (leren) doen van onderzoek en opgeleid willen worden tot wetenschappelijk
onderzoeker in de pedagogiek en/of onderwijswetenschappen.
Studenten die zich willen aanmelden voor de Research Master moeten een toelatingsdossier
indienen, bestaande uit verschillende documenten. Dit toelatingsdossier wordt bestudeerd door de
toelatingscommissie. Studenten die (mogelijk) voldoen aan de selectiecriteria voor de Research
Master worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. In alle gevallen beslist de
toelatingscommissie, die opereert onder verantwoordelijkheid van de examencommissie POW, over
(voorwaardelijke) toelating of afwijzing van de student. Tot de Research Master worden maximaal
zo’n vijftien tot twintig studenten per jaar toegelaten.
De selectiecriteria zijn:
− BSc diploma (of Schakelprogramma (premaster)) Pedagogische wetenschappen,
Onderwijswetenschappen, Ontwikkelingspsychologie of een verwant vakgebied.
− Kennis van onderzoeksmethodologie en toegepaste statistiek in de gedrags- en
maatschappijwetenschappen.
− Zeer goede studieresultaten. Bijzonder belang wordt gehecht aan de studieresultaten voor
onderzoeksmethoden en statistiek, stage en scriptie. Over het algemeen laat de
toelatingscommissie studenten toe met een cijfergemiddelde van minimaal 7,5 op een schaal
van 1 tot 10. Kandidaten die op een andere manier academische excellentie kunnen aantonen,
bijvoorbeeld door deelname aan onderzoeksprojecten, het volgen van aanvullende cursussen of
extra curriculaire activiteiten, worden ook aangemoedigd zich aan te melden.
− Aantoonbaar goede academische schrijfresultaten.
− Goede actieve en passieve beheersing van het Engels (zie ook bijlage 1).
− Aantoonbare interesse en ambitie in onderzoek.
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Bijlage 1. Taaleisen Engels
Vrijgesteld zijn:
- Nederlandse studenten die het VWO diploma hebben behaald;
- Moedertaalsprekers van het Engels;
- Studenten die hun universitaire vooropleiding in het Engels hebben gevolgd.
Naam van de test
International English
Language Testing
System (IELTS)

Minimum eis Youth at Risk
Students are required to have a
score of at least 6.5 on the
academic module, with a minimum
score of 6.0 for the separate
components of the test.

Test of English as a
Foreign Language
(TOEFL)

Students are required to have a
score of at least 92 (internet based
test), with a minimum score of 22
for the separate components of
the test.

Cambridge International
Examination

Students are required to have a C1
Advanced score of at least 180.

Please note: the result may not be older than two years.
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Minimum eis Research master
Students are required to have a
score of at least 7.0 on the
academic module, with a
minimum score of 6.5 for the
separate components of the
test.
Students are required to have a
score of at least 100 (internet
based test), with the following
minimum subscores:
• Reading:24
• Listening:22
• Speaking:25
• Writing:24
Students are required to have a
C1 Advanced score of at least
190.

