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INLEIDING
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de
eenjarige Masteropleiding Education and Child Studies aan met daarbinnen de keuze
uit acht verschillende specialisaties:









Orthopedagogiek
Forensische Gezinspedagogiek
Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs
Leerproblemen
Educational Science
Parenting and Child Development
Applied Neuroscience in Human Development
Digital Media in Human Development

Personen die in het bezit zijn van een HBO-bachelordiploma worden niet
rechtstreeks toegelaten tot deze éénjarige Master Education and Child Studies. Zij
dienen voorafgaand aan de Masteropleiding een Pre-masterprogramma te
voltooien. Om toegang te krijgen tot dit Pre-masterprogramma wordt een
toelatingsexamen afgelegd. Wie het examen haalt, kan deelnemen aan het Premasterprogramma en vervolgens aan de Master beginnen. In deze brochure vindt u
alle informatie over dit speciale traject voor HBO-ers.
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HET TOELATINGSEXAMEN
Waarom een toelatingsexamen?
Om met succes deel te kunnen nemen aan het Pre-masterprogramma Pedagogische
Wetenschappen en de Masteropleiding Education and Child Studies is een aantal
basisvaardigheden nodig. Het gaat om vaardigheden die aanwezig worden
verondersteld; is dat in onvoldoende mate het geval dan neemt de kans van slagen
aanzienlijk af.
Het toelatingsexamen heeft tot doel te bepalen of u beschikt over een goede
uitgangspositie om het Pre-masterprogramma en de Masteropleiding te kunnen
voltooien en vervolgens als pedagoog aan de slag te kunnen gaan. Het volgen van
Pre-master en Master vraagt van studenten een substantiële investering van hun
tijd, energie en geld. Daarom vinden wij het belangrijk om u, voordat u aan het
traject begint, een goede indicatie te geven van uw kans van slagen. De ervaring
leert dat mensen die voor het toelatingsexamen slagen ook vrijwel allemaal de Premaster en Master met succes afronden.

Wat is de inhoud van het toelatingsexamen?
Het examen duurt een dag en valt uiteen in vier deeltoetsen, waarin telkens een
andere vaardigheid centraal staat.
De literatuur die gebruikt wordt in het Pre-masterprogramma en de Masteropleiding
is overwegend Engelstalig. In het eerste onderdeel van het toelatingsexamen wordt
uw Engelse leesvaardigheid getoetst aan de hand van een niet al te ingewikkeld
Engelstalig wetenschappelijk artikel. Door middel van een aantal vragen wordt
nagegaan of u de essentie van het artikel begrijpt. Het kunnen vertalen van theorie
naar praktijk is eveneens een belangrijke vaardigheid. In het tweede onderdeel van
het examen wordt gevraagd de praktische implicaties van uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek te verwoorden. Tijdens het derde onderdeel draait het
om de vaardigheid om uit eenvoudige tabellen en grafieken de uitkomsten van
onderzoek te destilleren. Het gaat daarbij om vaardigheden die u opgedaan heeft
tijdens uw opleiding in het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs. En tot
slot van het examen vragen we u om een betoog te schrijven met een duidelijke
structuur en argumentatie. Dat is een vaardigheid waarop tijdens de Pre-master en
Master veelvuldig een beroep zal worden gedaan.
In onderstaand schema zijn de vier onderdelen van het examen nog eens kort
samengevat.
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Academische vaardigheden
Engels

Toets
U krijgt een Engelstalig

Duur
90 minuten

wetenschappelijk artikel te
lezen. Hierover moet u een
aantal korte essay-vragen
beantwoorden.
Theoretische toepassing

U krijgt een aantal korte

60 minuten

schrijfopdrachten aan de hand
van een wetenschappelijk
artikel.
Methoden van onderzoek

U krijgt een aantal korte essay-

60 minuten

vragen voorgelegd over de
interpretatie van tabellen en
grafieken uit een
wetenschappelijk artikel.
Wetenschappelijk schrijven

Tijdens het toelatingsexamen

90 minuten

moet u een duidelijk en
gestructureerd betoog schrijven
naar aanleiding van een
wetenschappelijk artikel.

Aanmelding






Het toelatingsexamen staat open voor personen die beschikken over een
HBO-bachelordiploma. Let op: deelname aan het toelatingsexamen (en, als u
daarvoor slaagt, het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen) is
ook mogelijk als u aan het laatste jaar van uw HBO-bacheloropleiding bezig
bent. Om toegelaten te kunnen worden tot de Masteropleiding Education
and Child Studies moet u echter zowel (1) het Pre-masterprogramma
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden met succes voltooid
hebben als (2) beschikken over een HBO-bachelordiploma.
Er is in 2021 één gelegenheid om deel te nemen aan het toelatingsexamen,
namelijk op 13 april 2021. Afhankelijk van de Coronamaatregelen wordt het
examen fysiek in Leiden óf online afgenomen. Zodra daarover een besluit is
genomen, wordt dit via onze website bekend gemaakt.
Deelnemers die onverhoopt niet slagen hebben een herkansingsmogelijkheid
op 25 mei 2021. Het toelatingsexamen vindt plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.
Wie deel wil nemen aan het Toelatingsexamen moet zich aanmelden via
Studielink. LET OP: u kunt zich niet aanmelden via onze website of door een
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mail naar ons te sturen. Hoe u zich aan moet melden in Studielink staat
beschreven in het stappenplan dat u achterin dit boekje vindt.
Resultaten
 Om toegelaten te kunnen worden tot het Pre-masterprogramma moet voor
tenminste drie van de vier afzonderlijke deeltoetsen een voldoende zijn
behaald. Indien twee of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn krijgt u
tijdens de herkansing een tweede gelegenheid om voor tenminste drie van
de vier deeltoetsen een voldoende te halen. Het gaat er dus om dat u tijdens
één examengelegenheid voor tenminste drie van de vier deeltoetsen slaagt.
Bij het bekend maken van de uitslag krijgt u per deeltoets bericht of u deze
voldoende dan wel onvoldoende hebt gemaakt. Inzage in en bespreking van
het examen is niet mogelijk.
 Zodra u bent geslaagd voor het toelatingsexamen (op 13 april 2021 of zo
nodig bij de herkansing op 25 mei 2021), wordt u toegelaten tot het Premasterprogramma Pedagogische Wetenschappen per 01-09-2021. U
ontvangt daarover een officieel Toelatingsbesluit. Bewaar dit besluit goed; u
heeft dat later weer nodig bij de toelating tot de Masteropleiding Education
and Child Studies.
 Na ontvangst van dit besluit moet u uw inschrijving als Pre-masterstudent per
01-09-2021 volgens de instructies van de Universiteit Leiden in orde maken.
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NVO-EXAMEN
Na het behalen van hun Masterdiploma gaan veel pedagogen aan de slag als
hulpverlener. De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit
van deze beroepsgroep en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dit
gebeurt onder andere door te registeren wie voldoet aan de kwaliteitseisen.
Voor pedagogen zijn de registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO) van belang, waaronder die als NVO Basis Orthopedagoog
en NVO Basis Pedagoog. Uitvoerige informatie hierover wordt gegeven op
www.nvo.nl > NVO-registraties. Bij het aanvragen van deze registratie speelt het
Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden een rol.
Om bij de NVO opgenomen te kunnen worden in het register als NVO BasisOrthopedagoog dient de vooropleiding namelijk te voldoen aan een aantal eisen.
Aan een deel van de vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het
behalen van het Pre-Masterprogramma en aansluitend de Master Education and
Child Studies (specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en
Gedragsproblemen in het Onderwijs óf Forensische Gezinspedagogiek). De overige
kennis en vaardigheden moeten zij die in aanmerking willen komen voor de
registratie als NVO Basis-Orthopedagoog zichzelf eigen maken.
Wie bij de NVO opgenomen wil worden in het register als NVO Basis Pedagoog moet
eveneens voldoen aan bepaalde eisen. Aan een deel van de vereiste kennis en
vaardigheden wordt voldaan door het behalen van het Pre-masterprogramma en de
Masterspecialisaties Parenting and Child Development, Educational Science, Applied
Neuroscience in Human Development óf Digital Media in Human Development van
de Masteropleiding Education and Child Studies. De overige kennis moeten zij die in
aanmerking willen komen voor de registratie als NVO Basis Pedagoog, zich zelf eigen
maken.
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden biedt een speciaal ‘NVOexamen’ aan, waarin getoetst wordt of u over de voor de NVO-registratie benodigde
kennis beschikt die u in aanvulling op het Pre-Masterprogramma en de
Masteropleiding nodig hebt.
Wanneer u slaagt voor dit speciale NVO-examen ontvangt u een Verklaring
vooropleiding, die samen met het Masterdiploma Education and Child Studies en het
Pre-masterprogramma recht geeft op registratie als NVO Basis-Orthopedagoog
(specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en
Gedragsproblemen in het Onderwijs of Forensische Gezinspedagogiek) óf op de
registratie NVO Basis Pedagoog (specialisaties Parenting and Child Development,
Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development óf Digital Media
in Human Development van de Masteropleiding Education and Child Studies).
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Het NVO-examen wordt twee maal per jaar aangeboden en moet behaald zijn vóór
het Masterexamen. Nadere informatie over het NVO-examen en de manier waarop u
zich hierop kunt voorbereiden wordt op onze website bekend gemaakt.
Aan het NVO-examen zijn geen kosten verbonden. Om deel te kunnen nemen moet
u wel ingeschreven staan als student van het Pre-masterprogramma Pedagogische
Wetenschappen óf de Master Education and Child Studies van de Universiteit Leiden.
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HET PRE-MASTERPROGRAMMA



Het Pre-Masterprogramma bestaat uit elf verplichte vakken en één
facultatieve cursus.
Voor alle deelnemers aan het Pre-masterprogramma ziet het eerste semester
er als volgt uit:
Onderzoekspracticum 1
Cursus praktische data-analyse met SPSS
Onderzoekspracticum 2
Methoden van kwalitatief onderzoek
Onderzoeksproject Pre-master
Totaal






8 ec
2 ec
7 ec
3 ec
10 ec
30 ec

Als service biedt het Instituut tijdens het eerste semester een cursus
wiskunde aan, waaraan alle Pre-masterstudenten op vrijwillige basis deel
kunnen nemen. Deze cursus kan nuttig zijn als ondersteuning bij de vakken
Onderzoekspracticum 1 en 2.
De Pre-mastervakken uit het eerste semester (Onderzoekspracticum 1, SPSS,
Onderzoekspracticum 2, Methoden van kwalitatief onderzoek en het
Onderzoeksproject Pre-master) worden aangeboden door middel van een
combinatie van digitaal onderwijs (Brightspace) en contactonderwijs. Vanaf
de eerste week van september 2021 tot februari 2022 vinden zoveel mogelijk
(maar niet uitsluitend) op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur colleges plaats en
zijn er docenten aanwezig in de Faculteit Sociale Wetenschappen voor
collectieve en individuele begeleiding. Ook is er een groot aantal pc’s,
waarvan Pre-masterstudenten gebruik kunnen maken. NB In verband met
Corona-maatregelen kan het nodig zijn het onderwijs in een andere vorm aan
te bieden. Als dat zo is maken wij dat tijdig bekend.
De samenstelling van het tweede semester is afhankelijk van de specialisatie
die men in de Masteropleiding Education and Child Studies wil gaan volgen.
Over de keuze van de Masterspecialisatie vindt in het najaar 2021 een
speciale voorlichtingsbijeenkomst plaats: de Masterdag. Let op: het is
belangrijk dat u vóór de start van het tweede semester uw keuze voor de
Masterspecialisatie die u wil gaan volgen heeft bepaald. Daarvan hangt
namelijk af welk programma u in het tweede semester van het Premasterprogramma moet gaan volgen. Om te voldoen aan de eisen van de
beroepsregistratie moet u de juiste combinatie van vakken uit het tweede
semester van het Pre-masterprogramma en de bijbehorende
Masterspecialisatie behalen.
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Voor wie de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen óf
Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs wil gaan volgen
bestaat het tweede semester uit de volgende zes verplichte vakken:
Diagnostiek & assessment
Methoden van klinische diagnostiek
Behandeling
Juridische & ethische aspecten
Psychopathologie
Neurobiologische achtergronden (Pre-master)
Totaal



Voor wie de Masterspecialisaties Parenting and Child Development óf
Forensische Gezinspedagogiek wil gaan volgen bestaat het tweede semester
uit de volgende zes verplichte vakken:
Diagnostiek & assessment
Observatie van interacties binnen gezinnen
Neurobiologische achtergronden (Pre-master)
Juridische & ethische aspecten
Praktische pedagogiek
Adoptie en pleegzorg
Totaal



5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
30 ec

Voor wie de Masterspecialisatie Educational Science wil gaan volgen bestaat
het tweede semester uit de volgende zes verplichte vakken:
Diagnostiek & assessment
The learning brain
Onderwijs ontwerpen
Onderwijs: wetenschap en praktijk
Juridische & ethische aspecten
Neurobiologische achtergronden (Pre-master)
Totaal



5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
30 ec

5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
30 ec

Voor wie de Masterspecialisaties Applied Neuroscience in Human
Development óf Digital Media in Human Development wil gaan volgen
bestaat het tweede semester uit de volgende zes verplichte vakken:
Diagnostiek & assessment
The learning brain
Praktische pedagogiek
Psychopathologie
Leerproblemen: signalering en interventies
Neurobiologische achtergronden (Pre-master)
Totaal

5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
5 ec
30 ec

9







De zes Pre-Mastervakken in het tweede semester worden tussen 1 februari
en begin juli 2022 op wisselende dagen en tijden samen met de
Bachelorstudenten gevolgd, volgens het rooster van de Bacheloropleiding
(overdag).
De facultatieve wiskundecursus bestaat uit een aantal colleges van twee uur
aan het begin van de woensdagavond.
Het Pre-Masterprogramma heeft een voltijdse studiebelasting.
Wie alle cursussen uit het Pre-Masterprogramma met een voldoende
resultaat afsluit is toelaatbaar tot de éénjarige Masteropleiding Education
and Child Studies (op voorwaarde dat u ook uw Bachelordiploma heeft
behaald uiteraard).
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STUDEREN IN DEELTIJD
De ervaring leert dat veel mensen met een HBO-diploma het Pre-masterprogramma
en de Masteropleiding combineren met een baan en/of een gezin en daarom graag
in deeltijd willen studeren. Vandaar dat wij u in deze brochure ook willen informeren
over de mogelijkheden daarvoor bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen.
Het Pre-masterprogramma (60 EC) heeft een nagenoeg voltijdse studiebelasting. Het
onderwijs in het eerste semester (Onderzoekspracticum 1, SPSS,
Onderzoekspracticum 2, Methoden van kwalitatief onderzoek en het
Onderzoeksproject Pre-master) is zoveel mogelijk – maar niet uitsluitend - op
vrijdagen (overdag) geroosterd en loopt van september 2021 tot februari 2022.
Het onderwijs in het tweede semester is ook altijd overdag, maar omdat dit uit
onderdelen uit de reguliere Bacheloropleiding bestaat, is het geprogrammeerd op
verschillende en per vak wisselende dagen en tijden van de week.
In de Masteropleiding (60 EC) is het rooster over het geheel genomen flexibeler - zij
het nog steeds voltijds - geprogrammeerd omdat in de Master een Masterproject (20
EC) opgenomen is waarbij meestal geen sprake meer is van collectief onderwijs,
maar van individuele begeleiding. Dit laat meer ruimte voor afstemming op de
individuele situatie.
Alle Masterspecialisaties omvatten een stage die in omvang varieert van 10 tot 20
ec. Hierin is sprake van zowel individuele begeleiding, als verplichte
groepsbijeenkomsten.
In alle Masterspecialisaties is het eerste semester (en bij sommige specialisaties ook
het tweede semester) gevuld met vakken, waarvan de bijeenkomsten verplicht zijn.
Al met al kent het Instituut Pedagogische Wetenschappen dus geen
deeltijdprogrammering. Wel staat het u vrij in deeltijdtempo te studeren en uw
studie over langere tijd uit te spreiden. U betaalt dan uiteraard ook wel langer
collegegeld. Kiest u voor een deeltijdtempo dan doet u er goed aan met een van
onze studieadviseurs een planning te maken.
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Stappen aanmelding voor Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen in
Studielink




Meldt u zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 april 2021 aan in Studielink:
www.studielink.nl Hiervoor heeft u uw DigiD nodig, dus houd dat bij de hand.
In Studielink meldt u zich aan voor de Bacheloropleiding Pedagogische
Wetenschappen. Belangrijk: bij de vraag ‘Start in eerste jaar’ moet u kiezen
voor de optie: ‘Nee (Toestemming noodzakelijk)’.
Na de aanmelding in Studielink zult u binnen één of twee dagen een mail
ontvangen met instructies om uw aanmelding voort te zetten in het systeem
van de Universiteit Leiden. U komt dan op het volgende scherm:

Aanvraag Hogere Jaars aanmelding in Studielink
Voordat we verder kunnen met het verwerken van je aanmelding hebben we extra
informatie nodig. Bij je aanmelding in Studielink heb je aangegeven een hogerejaars
inschrijving te willen. Kun je ons het doel van dit verzoek aangeven?
Ik heb me aangemeld voor:
0
0

Instroom in een hoger jaar van de bacheloropleiding
Een Premaster of schakelprogramma

Alleen indien je een Premaster wilt gaan volgen. Kun je, indien van toepassing, aangeven
voor welke masterspecialisatie je een Premaster wilt doen?





In dit scherm vinkt u aan ‘Een Premaster of schakelprogramma’. De vraag
naar de Masterspecialisatie hoeft u niet in te vullen.
Op het volgende scherm drukt u op de knop ‘indienen’.
Daarna verschijnt het volgende bericht:
“Op basis van de door jou aangegeven aanvullende informatie gaan we het
portaal voor je inrichten. Hou er rekening mee dat dit een paar dagen kan
duren. Zodra het proces gereed is zul je een e-mail ontvangen met het verzoek
opnieuw in je portaal in te loggen.”






Wacht deze e-mail af en dien uw verzoek om inschrijving in het Premasterprogramma dan verder in volgens de instructies.
Zodra u bent geslaagd voor het Toelatingsexamen, wordt u toegelaten tot het
Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen per 01-09-2021. U
ontvangt daarover een officieel Toelatingsbesluit. Bewaar dit besluit goed; u
heeft dat later weer nodig bij de toelating tot de Masteropleiding Education
and Child Studies.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die het beste per mail voorleggen
aan Gabriëlle Luykx: gluykx@fsw.leidenuniv.nl
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