Overgangsregeling voor Educatief Ontwerpen
(Ontwerponderzoek en Ontwerpmethoden)

Per 1 september 2018 worden de vakken Ontwerpmethoden (3 EC) en Ontwerponderzoek (6 EC)
vervangen door het vak Educatief Ontwerpen (9 EC). Hiervoor geldt de volgende overgangsregeling:

Vakaanmelding
•

Moet je zowel Ontwerpmethoden als Ontwerponderzoek nog behalen? -> Dan volg je het
nieuwe vak Educatief Ontwerpen. Je meldt jezelf tijdens de vakaanmelding in juni aan voor
dit vak. In de studiegids kan je meer lezen over dit nieuwe vak
(http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2018-2019/zoek-vak/vak/64464).

•

Heb je één van de twee vakken al wel gehaald (dus Ontwerponderzoek óf
Ontwerpmethoden)? -> Dan val je onder de overgangsregeling. Je wordt de mogelijkheid
geboden om het andere vak vóór 31 augustus 2019 af te ronden volgens het oude
curriculum. Begin augustus 2018 zal de onderwijsadministratie op basis van je behaalde
cijfers bepalen of je onder de overgangsregeling valt en je in dat geval inschrijven voor een
van de twee oude vakken. Hierover krijg je begin augustus bericht.
Als je Ontwerpmethoden of Ontwerponderzoek al hebt behaald, maar je wilt toch graag het
nieuwe vak Educatief Ontwerpen volgen, dan mag dat ook. In dat geval meld je je tijdens de
vakaanmelding in juni zelf aanmelden voor het nieuwe vak. Stuur in dat geval voor de
zekerheid ook een mailtje naar de Onderwijsadministratie, zodat zij weten dat je afziet van
de mogelijkheid gebruik te maken van de overgangsregeling.

Volgen van colleges Ontwerpmethoden/Ontwerponderzoek
Als je de colleges van Ontwerpmethoden of Ontwerponderzoek nog niet eerder hebt gevolgd (of als
je bepaalde colleges opnieuw wilt volgen), dan wordt er in studiejaar 2018-2019 de mogelijkheid
geboden deze colleges in aangepaste vorm alsnog te volgen:
•

•

Ontwerpmethoden
Je kan gebruik maken van digitale colleges. Mocht het nodig zijn, dan worden er maximaal
drie werkcolleges aangeboden ter ondersteuning van de te maken opdrachten. Dit gebeurt
in overleg met de vakcoordinator.
Ontwerponderzoek
Je kan voor specifieke onderzoeksgerelateerde thema’s gebruik maken van de werkcolleges
die worden aangeboden bij Educatief Ontwerpen. Daarnaast krijg je begeleiding van je
vakdidacticus.

Duur van de overgangsregeling
De overgangsregeling is één studiejaar geldig. Als je op 31 augustus 2019 een van beide vakken oude
stijl nog niet hebt behaald, dan volg je in studiejaar 2019-2020 alsnog het nieuwe vak Educatief
Ontwerpen.

