Geldigheid deelresultaten bachelor Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2021-2022
14-07-2021
In de bachelorprogramma's Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, gestart in 20172018 tot en met 2020-2021, blijven de resultaten voor het tentamen tot en met 2021-2022 geldig. De
studenten hoeven dan het inhoudelijke vak niet opnieuw te volgen.
Als een student van het nieuwe ACVA vak de beide opdrachten van de desbetreffende vakken in 2020-21 of
eerder behaald hebben, blijven deze ook behouden.
Als de student van het nieuwe ACVA vak één ACVA opdracht niet behaald heeft, dient de student het
nieuwe ACVA vak in 2021-22 volledig te volgen.
Dit geldt alleen voor vakken waarbij het werkgroeponderwijs bestaat uit ACVA-onderwijs.
Bij studenten die in 2021-22 starten met de bachelorprogramma’s PW/OW blijven de deelresultaten NIET
geldig. Bij de premaster’s verandert er t.o.v. voorgaande jaar niets.
In de onderstaande schema’s kun je zien welke onderdelen van de starters 2017-18 t/m 2020-2021 wel of
niet behouden blijven.

Modules jaar BA-1

ACVA-opdracht voldoende
en het tentamen
onvoldoende ? (starters 17-18
t/m 20-21)

-Inleiding Pedagogische Wet.
-Inleiding
Onderwijswetenschappen
-Familie en Gezin
-Beleid en organisatie van
onderwijs
-Educational ideals, rights &
Ethics
-Ontwikkelingspsychologie
-Persoonlijkheidsleer
-Instructie en Leren
-Curriculumstudies

ACVA-opdracht
onvoldoende en het
tentamen voldoende?
(starters 17-18 t/m 20-21)

-Je volgt opnieuw de
Je hoeft het tentamen niet
hoorcolleges en maakt het
opnieuw te maken, maar je
tentamen van het
neemt wel deel aan het ACVA
inhoudelijk vak.
werkgroeponderwijs en je
-Indien je van het nieuwe
maakt opnieuw de ACVAACVA vak beide ACVA
opdracht binnen de nieuwe
opdrachten hebt behaald,
ACVA-vak (zie schema
hoeft je de nieuwe ACVA
nieuwe ACVA vakken)
vak niet te volgen.
-Als je één van de ACVA
opdrachten niet behaald
hebt, volg je volledig het
nieuwe ACVA vak (zie
schema ACVA vakken)
-Onderzoeksmethodologie *
N.v.t.
-Beschrijvende statistiek
Bij deze modules wordt geen ACVA-opdracht gemaakt. Als je
-Testen en Meten
het vak niet hebt gehaald dan volg je opnieuw het hele vak incl.
-Kwalitatief Onderzoek (OW) werkgroeponderwijs.
-Professionele Vaardigheden I Deelresultaten blijven niet geldig.
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Bijvak/Minor/
Cursist indelen
in werkgroep?
Niet van
toepassing
(geen
werkgroepen)

JA

Schema nieuwe ACVA-vakken Ba-1

ACVA-vak

ACVA niet behaald
2020-21 of eerder

Wel of geen werkgroepen volgen!

ACVA-1
(PW & OW
variant)

-ACVA Inleiding Pedagogische
Wetenschappen
-ACVA Inleiding
Onderwijswetenschappen

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-1
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-1

ACVA-2
(PW variant)

-ACVA Ontwikkelingspsychologie
-ACVA Beleid en organisatie
-ACVA Persoonlijkheidsleer

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname ACVA-2.
Indien alle ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-2

ACVA-2
(OW variant)

-ACVA Curriculumstudies
-ACVA Onderwijsbeleid; structuren en
processen

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-2.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-2

ACVA-3
(PW variant)

-ACVA Familie en Gezin
-ACVA Educational Ideals, Rights and
Ethics

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-3.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-3

ACVA-3
(OW variant)

-ACVA Instructie en leren
-ACVA Educational Ideals, Rights and
Ethics

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-3.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-3
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Modules Jaar Ba2 PW

- Leren op school
- Professionele opvoeders
- Hersenen en gedrag
- Psychopathologie
- Vrienden en vrije tijd
- Philosophy of Science (=
Wet.Filosofie)

ACVA-opdracht

ACVA-opdracht

voldoende en het tentamen

onvoldoende en het

onvoldoende?

tentamen voldoende?

-Je volgt opnieuw de
hoorcolleges en maakt het
tentamen van het
inhoudelijk vak.
-Indien je van het nieuwe
ACVA vak beide ACVA
opdrachten hebt behaald,
hoeft je de nieuwe ACVA
vak niet te volgen.
-Als je één van de ACVA
opdrachten niet behaald hebt,
volg je volledig het nieuwe
ACVA vak (zie schema
ACVA vakken)

Je hoeft het tentamen niet
opnieuw te maken, maar je
neemt wel deel aan het
ACVA werkgroeponderwijs
en je maakt opnieuw de
ACVA- opdracht binnen de
nieuwe ACVA-vak (zie
schema nieuwe ACVA
vakken)

(starters 17-18 t/m 20-21)

(starters 17-18 t/m 20-21)

Bijvak/Minor
/ Cursist indelen
in werkgroep?
Niet van toepassing
(geen
werkgroepen)

N.B: Philosophy of Science
(Wet.Fil.) OW variant heeft
geen ACVA opdracht. PW
wel.

N.B: Philosophy of Science
(Wet.Fil.) OW variant heeft
geen ACVA opdracht. PW
wel.
- Professionele Vaardigheden II N.v.t.
- Kwalitatief Onderzoek (PW)
Bij deze modules wordt geen ACVA-opdracht gemaakt. Als
- Toetsende Statistiek
je het vak niet hebt gehaald dan volg je opnieuw het hele
- Onderzoekspraktijk
vak incl. werkgroeponderwijs.
- Bachelorstage
Deelresultaten blijven niet geldig.

JA
(let op! alleen bij
PV-II en TS
bijvak, minor
Ortho Uitgebreid
en cursist
accepteren (overig
in overleg)

Schema nieuwe ACVA-vakken Ba-2

ACVA-vak

ACVA niet behaald
2020-21 of eerder

Wel of geen werkgroepen volgen!

ACVA-4

-ACVA Leren op School
-ACVA Hersenen en Gedrag

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-4.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-4

ACVA-5

-ACVA Professionele Opvoeders
-ACVA Psychopathologie

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-5.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-5

ACVA-6

-ACVA Vrienden en Vrije Tijd
-ACVA Philosophy of Science (Wet.Fil.)
PW variant (OW variant heeft geen ACVA)

Indien één van de ACVA onderdelen niet is
behaald→ deelname aan ACVA-6.
Indien beide ACVA vakken behaald→ vrijstelling
ACVA-6
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Modules Jaar Ba3 PW

ACVA-opdracht

ACVA-opdracht

Bijvak/Minor

voldoende en het tentamen

onvoldoende en het

/ Cursist

onvoldoende ?

tentamen voldoende ?

indelen in
werkgroep?

- Diagnostiek
- Professionele Vaardigheden III
- Psychotherapeutische stromingen
- Empirische bachelorscriptie
- Keuzemodulen

Bij deze modules wordt geen ACVA-opdracht gemaakt.
Als je het vak niet hebt gehaald dan volg je opnieuw het
hele vak incl. werkgroeponderwijs.
Deelresultaten blijven niet geldig.

JA
(scriptie alleen
reguliere
studenten)

N.B.: geen ACVA in BA-3

Premastervakken

Premasters

ACVA-opdracht

ACVA-opdracht

voldoende en het tentamen

onvoldoende en het

onvoldoende?

tentamen voldoende?

- Leren op school
- Psychopathologie
- Hersenen en gedrag
- Professionele opvoeders (F)ortho (3 EC)
- Professionele opvoeders PJO (6 EC)
- Vrienden en vrije tijd
- Familie en gezin
- Educational Ideals, Rights & Ethics
- Instructie en leren (OW)
- Curriculumstudies (OW)

Bij deze modules wordt geen ACVA-opdracht gemaakt. Als je
het vak niet hebt gehaald dan volg je opnieuw het hele vak.
Deelresultaten blijven niet geldig.
N.B.:deze vakken hebben voor de premasters geen werkgroepen

- Professionele Vaardigheden II
- Diagnostiek
- Professionele Vaardigheden III
- Kwalitatief Onderzoek OW/PM
- Psychotherapeutische Stromingen

Bij deze modules wordt geen ACVA-opdracht gemaakt. Als je
het vak niet hebt gehaald dan volg je opnieuw het hele vak incl.
werkgroeponderwijs.
Deelresultaten blijven niet geldig.

- Onderzoeksmethodologie
- Beschrijvende Statistiek
- Testen en Meten
- Toetsende Statistiek
- Onderzoekspraktijk

Je volgt opnieuw de
hoorcolleges en maakt het
tentamen, maar je hoeft niet
deel te nemen aan het
werkgroeponderwijs en je
hoeft geen ACVA-opdracht
te maken.
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Je hoeft het tentamen niet
opnieuw te maken, maar je neemt
wel deel aan het
werkgroeponderwijs en je maakt
opnieuw de ACVA- opdracht.

