
 

 
 * Dit betreft de volgende Bacheloropleidingen: Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, 
Sociologie, Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Technische Planologie, 
Sociale Geografie en Planologie, Milieu- en Maatschappijwetenschappen, Geografie, Planologie en Milieu, Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap, Organisatiewetenschappen, Europese Studies, Politicologie, Bestuurskunde, European Public 
Administration, International Bachelors Programme in Communication and Media, Personeelswetenschappen, 
Criminologie, Communicatiewetenschap. Een overzicht van de betreffende Masteropleidingen vind je hier. 

Formulier toelatingsverzoek Schakelprogramma EMPO 
 
1. Naam en vooropleiding 

Voor- en achternaam  
Vooropleiding(en)  
Onderwijsinstelling  
(Verwachte) Afstudeerdatum  

 

2. Toelatingseisen  
Je bent rechtstreeks toelaatbaar tot de Educatieve Master Primair Onderwijs indien je in het bezit 
bent van een universitair Bachelor- of Masterdiploma in de sector Gedrag- en Maatschappij*. Indien 
je een HBO bachelor of een ander universitair Bachelor- of Masterdiploma hebt behaald kun je 
middels dit formulier een toelatingsverzoek indienen voor het EMPO Schakelprogramma. 
 
2a. Draag hier relevante vakken aan die je hebt gevolgd op het vlak van methodologie, statistiek 
en academische vaardigheden. 

Vaknaam en 
vakcode 

EC Beknopte omschrijving van het vak en de 
behaalde leerdoelen  

Link naar de 
officiële studiegids 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2017/07/05/indeling-sector-gedrag-maatschappij


 
 

  

2b. Voeg hier de voor de EMPO relevante inhoudelijke vakken toe. Neem bij twijfel over de 
inhoudelijke relevantie voor de EMPO het vak ook op in onderstaande lijst en geef dit aan bij de 
opmerkingen onder 3. 

Vaknaam en 
vakcode 

EC Beknopte omschrijving van het vak en de 
behaalde leerdoelen  

Link naar de 
officiële studiegids 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

3. Opmerkingen 

 

 



 
 

  

 

 

4. Bijlagen  
Voeg de volgende bijlagen toe aan je toelatingsverzoek. De toelatingscommissie heeft deze 
documenten nodig voor het inhoudelijk beoordelen van je toelatingsverzoek.  

o Officiële studiegidsen van alle aangedragen vakken; 
Je kunt een link toevoegen naar de officiële studiegids. Is dit niet mogelijk, dan kun je 
studiegidsen als PDF document toevoegen aan dit formulier. Belangrijk: voeg de (link naar 
de) studiegidstekst toe van het betreffende collegejaar dat je de vakken hebt behaald.  

o Kopie gewaarmerkte cijferlijst;  
o Kopie gewaarmerkte diploma (indien van toepassing); 
o Curriculum Vitae. 

 
Let op: onvolledige toelatingsverzoeken kunnen niet in behandeling genomen worden. 
 

5. Verklaring 

Hierbij verklaar ik, , dat ik dit formulier volledig en naar waarheid 
heb ingevuld. 

Plaats en datum: 
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