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Welkom bij de Open Universiteit

De Open Universiteit is een unieke universiteit waarbij het academisch onderwijs en 
onderzoek op een open en toegankelijke wijze wordt aangeboden. Dit betekent dat 
u geen voltijds studieprogramma hoeft op te nemen, maar dat u voor een deeltijds 
programma kan kiezen. Zo kan u studies en werk combineren. Bovendien bepaalt u 
zelf wanneer u studeert. Dit is mogelijk doordat de Open Universiteit haar onderwijs 
niet op een traditionele wijze aanbiedt, maar voornamelijk in digitale vorm, online 
toegankelijk en met behoud van interactie tussen docenten en studenten onderling. 
Zo bent u zelf de regisseur van uw studie en kiest u zelf van welke studieondersteu -
ning u gebruik wil maken. 

Is de Open Universiteit Vlaams of Nederlands?

De Open Universiteit is een Nederlandse universiteit die academisch afstandsonderwijs 
verzorgt. Dankzij een samenwerkingsverband met de Vlaamse universiteiten kunnen 
Vlaamse studenten onder dezelfde voorwaarden als de Nederlandse studenten studeren. 
Aan elke Vlaamse universiteit bevindt zich een studiecentrum van de Open Universiteit 
dat instaat voor de ondersteuning van de Vlaamse student. Op het einde van de opleiding 
behaalt u een Nederlands diploma in de graad van ‘bachelor’ of ‘master’. Voor bepaalde 
afstudeerrichtingen, bepaalde beroepstitels en bepaalde werkgevers kan het nodig zijn 
dat u uw Nederlandse diploma gelijkwaardig laat verklaren aan een Belgisch diploma. 
Meer informatie hierover vindt u bij ‘Gelijkwaardigheid’.
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Studeren aan de Open Universiteit 

Natuurlijk wil u vlot door uw studie heen en snel een diploma behalen. Waarschijnlijk weet u zelf heel goed dat 
u hiervoor een stevige portie discipline nodig heeft en dat dit af en toe lastig kan zijn wanneer u werkt of andere 
bezigheden heeft. Soms kan u in een periode veel tijd vrij maken voor uw studie maar soms ook helemaal niet.

Studietempo zelf bepalen

Om u tegemoet te komen in het maken van een studieplanning is het onderwijs van de Open Universiteit opgebouwd  
uit losse cursussen die samen een totale opleiding vormen. Elke cursus is een afgerond geheel en wordt afgesloten met 
een tentamen waarvoor u studiepunten (EC’s) ontvangt. De meeste cursussen hebben een omvang van 5 EC of meer.  
Per studiepunt (1 EC) heeft u ongeveer 28 studie-uren nodig. U kan zo een studieplan maken dat u helpt om uw studie-
doel te behalen.

Combinatie van flexibel en gestructureerd onderwijs 

Om u een duwtje in de rug te geven en uw studievoortgang te bevorderen bestaan de onderwijs programma’s uit 
cursussen die op een gestructureerde of op een flexibele wijze gevolgd kunnen worden. Hiervoor worden de termen  
vast en variabel gehanteerd. Wat houdt dat in?

Cursus met een variabel startmoment
Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. U bestudeert deze cursus zelfstandig en bepaalt zelf wanneer 
u tentamen(s) aflegt binnen 12 maanden inschrijfduur. Ook neemt u zelf contact op met de docent wanneer u studie-
begeleiding nodig heeft. Tijdens de inschrijfduur kan u drie tentamenkansen gebruiken per cursus. 

Cursus met een vast startmoment
Deze cursus start op een vooraf vastgestelde datum. Alle studenten beginnen tegelijkertijd met studeren bij de aanvang 
van kwartiel 1, 2, 3 of 4. Een kwartiel bestaat uit 10 weken studie met studiebegeleiding van de docent. Soms is de om-
vang van een cursus meer dan één kwartiel. Het tentamen volgt in week 11 van het kwartiel waarin de begeleiding is 
afgerond. Is het niet gelukt het tentamen meteen met een voldoende af te sluiten? Dan heeft u nog twee kansen binnen 
12 maanden inschrijfduur.

Kwartiel 1 4 september t/m 10 november 2017  (best inschrijven voor 14 augustus 2017)

Kwartiel 2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018  (best inschrijven voor 1 november 2017) 

Kwartiel 3 12 februari t/m 20 april 2018 (best inschrijven voor 22 januari 2018)

Kwartiel 4 30 april t/m 6 juli 2018  (best inschrijven voor 16 april 2018)

 
Digitale leeromgeving yOUlearn en mijnOU

Het studiemateriaal bestaat uit een combinatie van schriftelijke tekstboeken/readers en digitale werk boeken en/of 
opdrachten in de digitale leeromgeving yOUlearn. Elke student krijgt een eigen studieplek en kan daar communiceren 
met medestudenten en docenten. Studiemateriaal, online classes, indienen van opdrachten, tentameninformatie, etc, 
yOUlearn is uw online studeerkamer.

Om te kunnen studeren bij de Open Universiteit gaat u zich via www.ou.nl registreren en aanmelden in mijnOU. U kan 
in mijnOU uw eigen gegevens beheren en uw studieresultaten inzien. In mijnOU staan diverse voorzieningen voor u 
klaar die u ondersteunen bij uw studie zoals de digitale bibliotheek, studiecoach, uw studiepad, etc. MijnOU is de online 
regiekamer van uw studie.

Nederlandse en Engelse taal in de opleidingen

De studieteksten zijn voornamelijk in het Nederlands. Ook de tentamens worden grotendeels in het Neder lands afgenomen. 
In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalige boeken bij een cursus. De reden hiervoor is dat bepaalde 
vakgebieden een internationale oriëntatie hebben of ge richt zijn op Engelstalige vaktermen. Het aandeel Engels is in de 
masteropleidingen groter dan in de bachelor opleidingen. 
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Studieondersteuning

Studeren in een online studieomgeving, thuis, eigen tempo, zelfstandig. Is dat niet erg eenzaam? 
Mogelijk denkt u dat u er alleen voor staat maar dat is een misvatting. Het uitgangspunt van studeren 
bij de Open Universiteit is juist de hoge mate van vrijheid in de studieplanning zodat werk en studie goed 
kunnen samengaan. U kan als student vaak zelf inplannen wanneer u studiebegeleiding nodig heeft of 
kiezen op welk moment u wil deelnemen aan bijeenkomsten. 

Docenten en examinatoren

Elke cursus wordt inhoudelijk begeleid door een docent. U ontmoet de docent in de digitale leer omge-
ving yOUlearn, in online classes of bij begeleidingsbijeenkomsten in een studiecentrum. Samen met de 
examinator zijn de docenten  verantwoordelijk voor de inhoudelijke leerdoelen en de tentamens. Heeft  
u vragen over de leerstof? Dan wendt u zich tot de docent in de leeromgeving.

Studieadviseurs

Als u een bachelor- of masteropleiding gaat bestuderen dan staat een studieadviseur voor u klaar om u 
te helpen met een voor u zo optimaal mogelijk studietraject te bepalen. Alle vragen die u heeft rondom 
uw studievoortgang of uw studieaanpak kan u aan de studieadviseur stellen. Dat is voor u heel prettig 
omdat een studieadviseur als medewerker natuurlijk binnen de Open Universiteit beter de weg vindt dan 
u als student. De studieadviseurs zijn specifiek werkzaam per wetenschapsgebied en per bachelor- of 
masteropleiding.

Medewerkers in het studiecentrum

Buiten de ondersteuning op het gebied van studiestof, studieaanpak en studievoortgang door de 
docenten en studieadviseurs binnen de cursussen en opleidingen kunnen ook de medewerkers van het 
studie  centrum u ondersteunen. Zij kunnen u helpen met aanmelden voor een opleiding of tentamen, 
eventuele afwijkende regelgeving voor België of andere zaken. Bovendien zijn zij persoonlijk voor u dicht 
bij huis en een bekend gezicht in het studiecentrum waar u tentamen komt afleggen.

Standaard studiebegeleiding

Op de cursussite in yOUlearn heeft u de mogelijkheid contact te leggen met de docent en medestuden-
ten. Direct vanuit uw leeromgeving kan u aan de docent een vraag stellen over de leerstof of met uw 
medestudenten discussiëren. Ook het indienen van documenten en opdrachten verloopt via yOUlearn.  
Bij standaard studiebegeleiding meldt u zich zelf wanneer u studiebegeleiding nodig heeft.

Groepsbijeenkomsten en online classes

Bij sommige cursussen horen (online) groepsbijeenkomsten of landelijke dagen. Deze vinden plaats in de 
avonduren of op zaterdag in een van de studiecentra. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent samen 
met u en uw medestudenten dieper in op de leerstof en bereidt u zich alvast voor op het tentamen. In de 
digitale leeromgeving staat aangegeven in welk studiecentrum de bijeenkomst gehouden zal worden.

Wordt de bijeenkomst georganiseerd in een online classroom? Dan woont u de bijeenkomst bij -achter uw 
eigen computer. Deze bijeenkomsten zijn meestal op een later tijdstip nog eens in de leeromgeving terug 
te kijken.



5

  

 Kosten

Voor het volgen van universitair onderwijs wordt collegegeld berekend. Het collegegeld wordt niet per 
jaar berekend, maar per opgenomen studiepunt. Dit betekent dat wanneer u zich aanmeldt voor een 
cursus van 5 EC, u collegegeld betaalt voor deze 5 EC. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw 
studieverleden in het hoger onderwijs. 

Heeft u eerder in Nederland aan een hoger onderwijsinstelling gestudeerd? Dan wordt instellings college
geld berekend. Volgde u geen hoger onderwijs, of behaalde u een diploma aan een Vlaamse hogeschool 
of universiteit, dan is voor u het wettelijke collegegeld van toepassing. 

Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen € 65,11 per studiepunt 

Instellingscollegegeld voor bachelorcursussen € 107,49 per studiepunt

Instellingscollegegeld voor mastercursussen € 143,49 per studiepunt

KMO-portefeuille
De KMOportefeuille is een subsidiemaatregel voor kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse 
over heid geeft 30% steun aan middelgrote of 40% steun aan kleine ondernemingen die willen investeren 
in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De KMOportefeuille heeft de Open Universiteit erkend als 
dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O102826). Meer informatie over KMOportefeuille vindt u op  
www.kmo-portefeuille.be.

Opleidingscheques ( VDAB)

Door een striktere toepassing van de reglementering rond opleidingscheques komen de opleidingen 
van de Open Universiteit hiervoor niet langer in aanmerking. Wordt een cursus of opleiding van 
Open Universiteit aangeraden in het kader van loopbaanbegeleiding, dan kan deze wel nog met 
opleidingscheques worden betaald.

Betaald educatief verlof (BEV )

Opleidingen die in afstandsonderwijs worden aangeboden, zijn uitgesloten voor het stelsel van betaald 
educatief verlof. De opleidingen van de Open Universiteit komen hierdoor niet in aanmerking voor BEV. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering door de Nederlandse overheid die 
ook voor studenten van de Open Universiteit beschikbaar is. Het LLLK is een lening die terugbetaald moet 
worden. Terugbetaling is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De uitvoering van het levenlangle
renkrediet gebeurt door DUO. Kijk voor meer informatie op de website van DUO (www.duo.nl). Dit is een 
vrij complexe aanvraag. Uitgebreide informatie kan u verkrijgen in het studiecentrum.
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Gelijkwaardigheid van het diploma

Na het afronden van uw opleiding mag u, afhankelijk van de studierichting, de titel Bachelor of Arts, 
Bachelor of Science, Master of Arts, of Master of Science voeren en BA, BSc, MA of MSc achter uw naam 
zetten. In veel gevallen is dit voldoende maar, voor bepaalde afstudeerrichtingen, bepaalde beroepstitels 
en bepaalde werkgevers kan het nodig zijn dat u uw Nederlandse diploma gelijkwaardig laat verklaren aan 
een Belgisch diploma.  

De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and 
Information Centre) uw diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een 
Vlaamse universiteit. Er bestaan twee soorten gelijkwaardigheid: de niveaugelijkwaardigheid en de 
specifieke gelijkwaardigheid.

In veel gevallen volstaat de niveaugelijkwaardigheid. Dit is een bevestiging dat uw buitenlands diploma 
een hogeronderwijsdiploma is, dat gelijkwaardig is aan een Vlaams diploma op ten minste bachelor 
of masterniveau. Op basis van artikel 2 en artikel 3 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 17 
september 2010 houdende vaststelling van de specifieke gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma’s 
van het hoger onderwijs’ zijn de Nederlandse graden van ‘bachelor’, ‘master’ en ‘doctor’ automatisch 
gelijkwaardig aan de gelijknamige Vlaamse graden. Voor de niveaugelijkwaardigheid hoeft u dus geen 
aanvraag in te dienen bij NARICVlaanderen.

Vraagt uw (toekomstig) werkgever naar de niveaugelijkwaardigheid van uw Nederlandse diploma, dan 
volstaat het om te verwijzen naar de website van het NARIC en het eerdergenoemde Besluit.

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, is soms de specifieke gelijkwaardigheid 
van uw Nederlandse diploma vereist. In dit verband zijn er vier opleidingen die wat meer verduidelijking 
vragen: bachelor informatiekunde, master business process management and IT, master psychologie en 
master rechtswetenschappen. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw studiecentrum.
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Aanmelden, toelating en vrijstelling

Aanmelden voor een opleiding of cursus, het aanvragen van een toelating of een vrijstelling verloopt 
online. U kiest eerst wat u graag wil studeren. Op de betreffende webpagina klikt u vervolgens op de 
knop Aanmelden. U wordt dan doorgeleid naar de registratiepagina van mijnOU. Van daar uit kan u 
zich aanmelden voor de door u gekozen studie en tegelijkertijd toelating of vrijstelling aanvragen.

Aanmelden voor een bacheloropleiding, masteropleiding of een cursus

Nadat u in mijnOU heeft aangegeven voor welke opleiding u ingeschreven wil worden, ziet u rechtsboven 
bij uw berichten de status van uw aanmelding.

Heeft u zich aangemeld voor een bacheloropleiding? Dan kan u zich via uw aangemaakte studiepad direct 
aanmelden voor één of meer cursussen. 

Let vooraf wel goed op wanneer een cursus van start gaat en wanneer studiebegeleiding en tentamens 
plaatsvinden. Heeft de cursus een variabel startmoment? Dan gaat uw inschrijving direct in nadat u zich 
hiervoor heeft aangemeld.

Aanmelden voor mastercursussen verloopt ook via uw studiepad, maar dat kan pas nadat u bericht hebt 
ontvangen dat u formeel bent toegelaten tot de opleiding.

Aanmelden voor een losse bachelorcursus

Aanmelden voor een enkele cursus kan via de cursuspagina op de website. Klikt u op aanmelden, dan 
wordt u doorgeleid naar mijnOU en kan u zich direct aanmelden voor deze cursus.

Vrijstelling of toelating aanvragen

Wanneer u zich aanmeldt voor een opleiding en u denkt vrijstelling(en) te ontvangen door eerder 
behaalde studieresultaten, dan kan u dit aangeven bij uw aanmelding voor de opleiding.

Wil u een masteropleiding volgen? Dan is eerst een formele toelating nodig. Dit kan ook tegelijkertijd met 
uw aanmelding worden ingediend. Een formele toelating moet in alle gevallen aangevraagd worden.

Heeft u bij de Open Universiteit een bacheloropleiding of schakelprogramma (premaster) van hetzelfde 
vakgebied afgerond? Dan wordt u direct toegelaten. Heeft u een vooropleiding bij een andere 
onderwijsinstelling of ander vakgebied gevolgd? Dan beoordeelt de toelatingscommissie de mate 
van verwantschap en geeft aan welke mogelijke cursussen nog gevolgd moeten worden om aan de 
toelatingseisen te kunnen voldoen.

De kosten voor het aanvragen van vrijstelling(en) of toelating bedragen € 161,- (ook als achteraf blijkt dat u 
geen recht heeft op vrijstelling(en) of niet toegelaten kan worden tot de opleiding). Indien u rechtstreeks 
wordt toegelaten tot de masteropleiding vervallen deze kosten. 
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Tentamen

U sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een opdracht of een 
combinatie van tentamenonderdelen. U heeft voor elke cursus binnen de inschrijfduur van 12 maan-
den drie tentamenkansen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra. 

Cursus met een vast startmoment 
Het eerste tentamen vindt plaats in de 11de week van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus 
afloopt. Afhankelijk van de tentamenvorm van de cursus kan  u de twee resterende kansen zelf inplannen. 

Cursus met een variabel startmoment
U kan meestal zelf bepalen wanneer u tentamen wil doen binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 
  

Soorten tentamens 

Regulier schriftelijk tentamen en computergebaseerd groepstentamen (CBG)
Een regulier schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuze of juist/onjuist) en/
of open vragen. Een computergebaseerd groepstentamen (CBG) legt u via een computer af in het 
studiecentrum. Deze tentamens worden minstens drie keer per jaar afgenomen op vastgestelde dagen 
tijdens de tentamenweken. U vindt de data op de webpagina van de cursus. U meldt zich aan voor de 
sluitingsdatum. Het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment legt u af in de 11de week 
van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus afloopt. 

Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) 
Dit tentamen wordt via een computer afgenomen op een door u gekozen moment tijdens een van de 
tentamensessies in uw studiecentrum. U kiest zelf welke tentamensessie. Aanmelden is mogelijk tot 14 
dagen voor het tentamen (mits er tentamensessies beschikbaar zijn).

Het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment legt u af in de 9de tot en met de 12de 
week van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Kwartiel     Week 9 t/m 12 van het kwartiel

1  4 september t/m 10 november 2017  30 oktober t/m 25 november 2017

2  20 november 2017 t/m 2 februari 2018  22 januari t/m 17 februari 2018

3  12 februari t/m 20 april 2018   9 april t/m 5 mei 2018

4   30 april t/m 6 juli 2018   25 juni t/m 21 juli 2018

Mondeling tentamen
Mondelinge tentamens vinden plaats op een vaste datum (mondeling met vaste tentamendatum) of op 
een nader met de examinator af te stemmen datum (mondeling zonder vaste datum). 
Het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment legt u af in de 11de week van het kwartiel 
waarin de begeleiding van de cursus afloopt.

Opdracht/bijzondere verplichting 
Sommige cursussen sluit u af met een opdracht of een bijzondere verplichting conform afspraak met de 
examinator. Concrete informatie over de inhoud, uitvoering en beoordeling staat op de webpagina van 
de cursus. Bij een cursus met een vast startmoment moet u voor het eerste tentamen uiterlijk in de 11de 
week van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt voldoen aan de bijzondere 
verplichting dan wel de opdracht inleveren.

Aanmelden voor tentamens

Voor alle tentamens moet u zich tijdig aanmelden. U meldt zich online aan via mijnOU. U klikt op 
Aanmelden voor een tentamen. Hier kan u ook de voortgang van uw aanmelding volgen.
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Studies bij de Open Universiteit 

Informatie over de aangeboden opleidingen, cursussen en studies vindt u op www.ou.be 

Bacheloropleidingen 

De wetenschappelijke bacheloropleidingen geven een brede basis voor kennis op een bepaald vakgebied op academisch 
niveau. De afronding van een bacheloropleiding geeft toegang tot een aansluitende masteropleiding.
De bacheloropleiding start met een introductiecursus waarbij veel aandacht is voor kennismaking met het vakgebied, het 
opleidingsniveau, het zelfstandig plannen en studeren. 

Bacheloropleiding 180 EC
Propedeuse  60 EC
Postpropedeuse  120 EC

Masteropleidingen 
De wetenschappelijke masteropleidingen geven een verdieping op het vakgebied mede door middel van onderzoek. 

Masteropleiding 60 EC 
(masteropleidng Computer Science 120 EC)

Schakelprogramma’s en premasters

Wanneer een vooropleiding niet voldoende is voor toelating tot een masteropleiding, dan bestaat de mogelijkheid tot het 
volgen van een schakelprogramma of premaster om tekorten in de vooropleiding weg te werken.

Afzonderlijke cursussen
De meeste aangeboden cursussen in de opleidingen kunnen ook als afzonderlijke cursus bestudeerd worden zonder 
de volledige opleiding te volgen. Deze wijze van studeren is ideaal om een persoonlijk accent aan studeren te geven en 
kennis te kunnen opdoen. Sommige cursussen hebben ingangseisen of kunnen alleen in opleidingsverband bestudeerd 
worden. Afgeronde cursussen kunnen vrijstelling geven wanneer toch een opleidingswens ontstaat.
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  code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 PROPEDEUSE
 Verplichte cursussen
 
 CB0004 Oriëntatiecursus  Cultuurweten- 10 groepsbijeenkomsten per studie-  open vragen Kwartiel 1 en 2 vast 34
   schappen  centrum 1e en 2e kwartiel en 3e  deel 1: 13-11, 6-2, 27-8 
     en 4e kwartiel1  deel 2: 5-2, 24-4, 29-8, 
   Startpakket    Kwartiel 3 en 4
       deel 1: 23-4, 9-7, jan.,19   
       deel 2: 10-7, nov. ’18, jan.’19

 CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1. 5 groepsbijeenkomst  per regio2 opdracht volgens afspraak vast 35
   De Kunst van het kijken  3e kwartiel 

 CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2. 5 Standaard  CBI-tentamen  volgens afspraak variabel 35
   Historisch overzicht    multiple choice 

 CB0404 Inleiding letterkunde 10 groepsbijeenkomsten per regio2 deel 1: multiple choice  deel 1: 6-2, 23-4, 28-8 vast 36
     1e en 2e kwartiel deel 2: opdracht deel 2: volgens afspraak

 CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1. 5 studiedag 2e kwartiel multiple choice 7-2, 24-4 en nov.’18 vast 36
   Europa in het ancient regime 

 CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2. 5 Studiedag in 3e kwartiel opdracht volgens afspraak vast 37
   De Nederlandse republiek 

 CB0204 Inleiding in de filosofie 10 2 landelijke groepsbijeenkomsten multiple choice deel 1: 25-4, 9-7, jan ‘19 vast 37
     in 3e en 4e kwartiel   deel 2: 12-7, nov. ‘18, jan’19

 CB0002 Academisch schrijven 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 38

 CB1302 Americana. Europese reflecties op 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 38
   Amerika na 1900 

  POSTPROPEDEUSE
 Disciplinaire cursussen (verdieping en verbreding)
 Eis: verdiepingsdiscipline 21,5 EC (kiezen uit één discipline)
 Eis: verbredingsdisciplines: 38,5 EC (kiezen uit minimaal twee van de drie andere disciplines + interdisciplinair niet verplicht)

 Cultuurgeschiedenis

 CB1402 De schouders eronder en vooruit! 5 standaard en landelijke groeps- open vragen 15-11, 6-2, 29-8 vast 39
     bijeenkomst in kwartiel 1

 C39211 Historiografie. Geschiedschrijving in 4,3 studiedag open vragen 14-11, 24-4, 28-8 variabel 41 
   de Nederlanden van Renaissance    (open boek)
   tot heden

 CB1502 Naties, staten en nationalisme.  5 standaard en landelijke  mulitple choice 13-11, 5-2, 9-7 variabel 40
   Europa vanaf 1800  groepsbijeenkomst

 CB1602 Aspecten van ‘Naties, staten en  5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 40
   nationalisme in Europa’

 CB1702 Historische beeldvorming. Visuele 5 standaard en landelijke groeps- opdracht  volgens afspraak vast 41
   cultuur en geschiedenis  bijeenkomst in kwartiel 3

 Kunstgeschiedenis
    
 CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie 5 standaard en studiedag multiple choice 24-4, 12-7, nov ‘18 vast 42
   Rembrandt

 CB0402 Kabinetten, galerijen en musea 5 standaard en studiedag open vragen 14-11, 24-4, 28-8 variabel 43

 C17311 Oudnederlandse schilderkunst 4,3 standaard en studiedag mulitiple choice  14-11, 24-4, 12-7 variabel 43

 CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600 5 standaard en landelijke groeps- CBI-tentamen volgens afspraak vast 42
     bijeenkomst multiple choice

 C20311 Moderne Kunst. Feiten en visies 4,3 standaard open vragen 13-11, 7-2, 12-7  44 

 Letterkunde

 CB2002 Literatuurwetenschap 5 standaard en studiedag multiple choice +  10-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 44
      open vragen

 C33211 Culturele dialoog: lezen en schrijven 4,3 standaard en studiedag open vragen 14-11, 25-4, 12-7 variabel 45
   tussen twee culturen

 CB0102 Wereldliteratuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46 
     bijeenkomst 1e kwartiel
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  code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 PROPEDEUSE
 Verplichte cursussen
 
 CB0004 Oriëntatiecursus  Cultuurweten- 10 groepsbijeenkomsten per studie-  open vragen Kwartiel 1 en 2 vast 34
   schappen  centrum 1e en 2e kwartiel en 3e  deel 1: 13-11, 6-2, 27-8 
     en 4e kwartiel1  deel 2: 5-2, 24-4, 29-8, 
   Startpakket    Kwartiel 3 en 4
       deel 1: 23-4, 9-7, jan.,19   
       deel 2: 10-7, nov. ’18, jan.’19

 CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1. 5 groepsbijeenkomst  per regio2 opdracht volgens afspraak vast 35
   De Kunst van het kijken  3e kwartiel 

 CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2. 5 Standaard  CBI-tentamen  volgens afspraak variabel 35
   Historisch overzicht    multiple choice 

 CB0404 Inleiding letterkunde 10 groepsbijeenkomsten per regio2 deel 1: multiple choice  deel 1: 6-2, 23-4, 28-8 vast 36
     1e en 2e kwartiel deel 2: opdracht deel 2: volgens afspraak

 CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1. 5 studiedag 2e kwartiel multiple choice 7-2, 24-4 en nov.’18 vast 36
   Europa in het ancient regime 

 CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2. 5 Studiedag in 3e kwartiel opdracht volgens afspraak vast 37
   De Nederlandse republiek 

 CB0204 Inleiding in de filosofie 10 2 landelijke groepsbijeenkomsten multiple choice deel 1: 25-4, 9-7, jan ‘19 vast 37
     in 3e en 4e kwartiel   deel 2: 12-7, nov. ‘18, jan’19

 CB0002 Academisch schrijven 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 38

 CB1302 Americana. Europese reflecties op 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 38
   Amerika na 1900 

  POSTPROPEDEUSE
 Disciplinaire cursussen (verdieping en verbreding)
 Eis: verdiepingsdiscipline 21,5 EC (kiezen uit één discipline)
 Eis: verbredingsdisciplines: 38,5 EC (kiezen uit minimaal twee van de drie andere disciplines + interdisciplinair niet verplicht)

 Cultuurgeschiedenis

 CB1402 De schouders eronder en vooruit! 5 standaard en landelijke groeps- open vragen 15-11, 6-2, 29-8 vast 39
     bijeenkomst in kwartiel 1

 C39211 Historiografie. Geschiedschrijving in 4,3 studiedag open vragen 14-11, 24-4, 28-8 variabel 41 
   de Nederlanden van Renaissance    (open boek)
   tot heden

 CB1502 Naties, staten en nationalisme.  5 standaard en landelijke  mulitple choice 13-11, 5-2, 9-7 variabel 40
   Europa vanaf 1800  groepsbijeenkomst

 CB1602 Aspecten van ‘Naties, staten en  5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 40
   nationalisme in Europa’

 CB1702 Historische beeldvorming. Visuele 5 standaard en landelijke groeps- opdracht  volgens afspraak vast 41
   cultuur en geschiedenis  bijeenkomst in kwartiel 3

 Kunstgeschiedenis
    
 CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie 5 standaard en studiedag multiple choice 24-4, 12-7, nov ‘18 vast 42
   Rembrandt

 CB0402 Kabinetten, galerijen en musea 5 standaard en studiedag open vragen 14-11, 24-4, 28-8 variabel 43

 C17311 Oudnederlandse schilderkunst 4,3 standaard en studiedag mulitiple choice  14-11, 24-4, 12-7 variabel 43

 CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600 5 standaard en landelijke groeps- CBI-tentamen volgens afspraak vast 42
     bijeenkomst multiple choice

 C20311 Moderne Kunst. Feiten en visies 4,3 standaard open vragen 13-11, 7-2, 12-7  44 

 Letterkunde

 CB2002 Literatuurwetenschap 5 standaard en studiedag multiple choice +  10-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 44
      open vragen

 C33211 Culturele dialoog: lezen en schrijven 4,3 standaard en studiedag open vragen 14-11, 25-4, 12-7 variabel 45
   tussen twee culturen

 CB0102 Wereldliteratuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46 
     bijeenkomst 1e kwartiel
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 code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 C08211 Bewerkte boeken 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46
     bijeenkomst 3e kwartiel

 CB2102 Dichter bij de poëzie 5 standaard en verplichte excursie opdracht volgens afspraak vast 45

Filosofie

 C07211 Analytische filosofie 4,3 standaard multiple choice + 15-11, 25-4, 27-8 variabel 48
       open vragen

 CB2302 Ethiek 5 standaard + studiedag multiple choice 9-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 47

 CB2402 Hermeneutiek 5 standaard in kwartiel 3 opdracht volgens afspraak vast 47

 C21311 Denken over cultuur 4,3 landelijke groepsbijeenkomst opdracht volgens afspraak variabel 49
     1e en 2e semester

 CB2502 Filosofie in literatuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 48
     bijeenkomst in kwartiel 1

Interdisciplinaire cursussen (niet verplicht)

 CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat 5 contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 50

 C18211 Cultureel erfgoed 4,3 standaard multiple choice 15-11, 6-2, 9-7 variabel 49
     + open vragen

Interdisciplinaire en vaardigheidscursussen (gebonden keuze; vereist 17,1 EC)

 CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek 10 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 51
   van herinnering en verbeelding

 C51211 Schrijfpracticum 2.  4,3 standaard en via website opdracht 4 tentamensperiodes variabel 53
   Academisch schrijven

 C18311 Onderzoek en analyse I 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 C19311 Onderzoek en analyse II 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars 5 contactonderwijs in kwartiel  opdracht volgens afspraak vast 52
     1, 2, 3 en 4
 

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte of het verplichte inhoudelijke blok van de educatieve minor

 CB3002 Cultuurgeschiedenis van de oudheid 5 standaard open vragen  13-11, 5-2, 9-7 variabel 56

 CB3102  Cultuurgeschiedenis van de  5 standaard + landelijke groeps- open vragen 15-11, 5-2, 10-7 variabel 56
   middeleeuwen  bijeenkomst

 C13221 Sociaal-economische geschiedenis 4,3 standaard CBG (open vragen) 15-11, 7-2, 12-7 variabel 57

 CB0202 Fonologie, morfologie, spelling 5 standaard multiple choice 6-2, 25-4, 28-8 variabel 54

 CB0302 Externe taalgeschiedenis. Speciale 5 standaard open vragen 7-2, 25-4, 29-8 variabel 55
   aandacht voor het Nederlands 

 CB1202 Taalbeheersing van het Nederlands 5 standaard open vragen 6-2, 24-4, 28-8 variabel 55

 CB3202 Traditionele grammatica. Inleiding 5 standaard multiple choice 13-11, 23-4, 27-8 variabel 54
   in de syntaxis

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte

 CB2202 Zomerschool letterkunde3 5 Contactonderwijs in kwartiel 3 opdracht  volgens afspraak vast 57

 CB2602 Zomerschool filosofie3 5 Contactonderwijs in kwartiel 4 opdracht volgens afspraak vast 58

 CB0304 Stage Cultuurwetenschappen4 10 Contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 59

Cursussen educatieve minor (30 EC) 

 CB0003 Leraarschap, didactiek en onderwijs 7,5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3402 Kennis van de leerling 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3502 Vakdidactiek Geschiedenis 5 standaard in kwartiel 1;  opdracht volgens afspraak vast 61
     geïntegreerd in CB0105

 CB1102 Vakdidactiek Nederlands 5 standaard in kwartiel 1 en 2: opdracht volgens afspraak vast 62
     geïntegreerd in CB0205
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 code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 C08211 Bewerkte boeken 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46
     bijeenkomst 3e kwartiel

 CB2102 Dichter bij de poëzie 5 standaard en verplichte excursie opdracht volgens afspraak vast 45

Filosofie

 C07211 Analytische filosofie 4,3 standaard multiple choice + 15-11, 25-4, 27-8 variabel 48
       open vragen

 CB2302 Ethiek 5 standaard + studiedag multiple choice 9-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 47

 CB2402 Hermeneutiek 5 standaard in kwartiel 3 opdracht volgens afspraak vast 47

 C21311 Denken over cultuur 4,3 landelijke groepsbijeenkomst opdracht volgens afspraak variabel 49
     1e en 2e semester

 CB2502 Filosofie in literatuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 48
     bijeenkomst in kwartiel 1

Interdisciplinaire cursussen (niet verplicht)

 CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat 5 contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 50

 C18211 Cultureel erfgoed 4,3 standaard multiple choice 15-11, 6-2, 9-7 variabel 49
     + open vragen

Interdisciplinaire en vaardigheidscursussen (gebonden keuze; vereist 17,1 EC)

 CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek 10 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 51
   van herinnering en verbeelding

 C51211 Schrijfpracticum 2.  4,3 standaard en via website opdracht 4 tentamensperiodes variabel 53
   Academisch schrijven

 C18311 Onderzoek en analyse I 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 C19311 Onderzoek en analyse II 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars 5 contactonderwijs in kwartiel  opdracht volgens afspraak vast 52
     1, 2, 3 en 4
 

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte of het verplichte inhoudelijke blok van de educatieve minor

 CB3002 Cultuurgeschiedenis van de oudheid 5 standaard open vragen  13-11, 5-2, 9-7 variabel 56

 CB3102  Cultuurgeschiedenis van de  5 standaard + landelijke groeps- open vragen 15-11, 5-2, 10-7 variabel 56
   middeleeuwen  bijeenkomst

 C13221 Sociaal-economische geschiedenis 4,3 standaard CBG (open vragen) 15-11, 7-2, 12-7 variabel 57

 CB0202 Fonologie, morfologie, spelling 5 standaard multiple choice 6-2, 25-4, 28-8 variabel 54

 CB0302 Externe taalgeschiedenis. Speciale 5 standaard open vragen 7-2, 25-4, 29-8 variabel 55
   aandacht voor het Nederlands 

 CB1202 Taalbeheersing van het Nederlands 5 standaard open vragen 6-2, 24-4, 28-8 variabel 55

 CB3202 Traditionele grammatica. Inleiding 5 standaard multiple choice 13-11, 23-4, 27-8 variabel 54
   in de syntaxis

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte

 CB2202 Zomerschool letterkunde3 5 Contactonderwijs in kwartiel 3 opdracht  volgens afspraak vast 57

 CB2602 Zomerschool filosofie3 5 Contactonderwijs in kwartiel 4 opdracht volgens afspraak vast 58

 CB0304 Stage Cultuurwetenschappen4 10 Contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 59

Cursussen educatieve minor (30 EC) 

 CB0003 Leraarschap, didactiek en onderwijs 7,5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3402 Kennis van de leerling 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3502 Vakdidactiek Geschiedenis 5 standaard in kwartiel 1;  opdracht volgens afspraak vast 61
     geïntegreerd in CB0105

 CB1102 Vakdidactiek Nederlands 5 standaard in kwartiel 1 en 2: opdracht volgens afspraak vast 62
     geïntegreerd in CB0205
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 code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 C08211 Bewerkte boeken 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46
     bijeenkomst 3e kwartiel

 CB2102 Dichter bij de poëzie 5 standaard en verplichte excursie opdracht volgens afspraak vast 45

Filosofie

 C07211 Analytische filosofie 4,3 standaard multiple choice + 15-11, 25-4, 27-8 variabel 48
       open vragen

 CB2302 Ethiek 5 standaard + studiedag multiple choice 9-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 47

 CB2402 Hermeneutiek 5 standaard in kwartiel 3 opdracht volgens afspraak vast 47

 C21311 Denken over cultuur 4,3 landelijke groepsbijeenkomst opdracht volgens afspraak variabel 49
     1e en 2e semester

 CB2502 Filosofie in literatuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 48
     bijeenkomst in kwartiel 1

Interdisciplinaire cursussen (niet verplicht)

 CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat 5 contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 50

 C18211 Cultureel erfgoed 4,3 standaard multiple choice 15-11, 6-2, 9-7 variabel 49
     + open vragen

Interdisciplinaire en vaardigheidscursussen (gebonden keuze; vereist 17,1 EC)

 CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek 10 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 51
   van herinnering en verbeelding

 C51211 Schrijfpracticum 2.  4,3 standaard en via website opdracht 4 tentamensperiodes variabel 53
   Academisch schrijven

 C18311 Onderzoek en analyse I 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 C19311 Onderzoek en analyse II 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars 5 contactonderwijs in kwartiel  opdracht volgens afspraak vast 52
     1, 2, 3 en 4
 

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte of het verplichte inhoudelijke blok van de educatieve minor

 CB3002 Cultuurgeschiedenis van de oudheid 5 standaard open vragen  13-11, 5-2, 9-7 variabel 56

 CB3102  Cultuurgeschiedenis van de  5 standaard + landelijke groeps- open vragen 15-11, 5-2, 10-7 variabel 56
   middeleeuwen  bijeenkomst

 C13221 Sociaal-economische geschiedenis 4,3 standaard CBG (open vragen) 15-11, 7-2, 12-7 variabel 57

 CB0202 Fonologie, morfologie, spelling 5 standaard multiple choice 6-2, 25-4, 28-8 variabel 54

 CB0302 Externe taalgeschiedenis. Speciale 5 standaard open vragen 7-2, 25-4, 29-8 variabel 55
   aandacht voor het Nederlands 

 CB1202 Taalbeheersing van het Nederlands 5 standaard open vragen 6-2, 24-4, 28-8 variabel 55

 CB3202 Traditionele grammatica. Inleiding 5 standaard multiple choice 13-11, 23-4, 27-8 variabel 54
   in de syntaxis

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte

 CB2202 Zomerschool letterkunde3 5 Contactonderwijs in kwartiel 3 opdracht  volgens afspraak vast 57

 CB2602 Zomerschool filosofie3 5 Contactonderwijs in kwartiel 4 opdracht volgens afspraak vast 58

 CB0304 Stage Cultuurwetenschappen4 10 Contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 59

Cursussen educatieve minor (30 EC) 

 CB0003 Leraarschap, didactiek en onderwijs 7,5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3402 Kennis van de leerling 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3502 Vakdidactiek Geschiedenis 5 standaard in kwartiel 1;  opdracht volgens afspraak vast 61
     geïntegreerd in CB0105

 CB1102 Vakdidactiek Nederlands 5 standaard in kwartiel 1 en 2: opdracht volgens afspraak vast 62
     geïntegreerd in CB0205
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 code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
       sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 C08211 Bewerkte boeken 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 46
     bijeenkomst 3e kwartiel

 CB2102 Dichter bij de poëzie 5 standaard en verplichte excursie opdracht volgens afspraak vast 45

Filosofie

 C07211 Analytische filosofie 4,3 standaard multiple choice + 15-11, 25-4, 27-8 variabel 48
       open vragen

 CB2302 Ethiek 5 standaard + studiedag multiple choice 9-7, nov. ‘18, apr. ‘19 variabel 47

 CB2402 Hermeneutiek 5 standaard in kwartiel 3 opdracht volgens afspraak vast 47

 C21311 Denken over cultuur 4,3 landelijke groepsbijeenkomst opdracht volgens afspraak variabel 49
     1e en 2e semester

 CB2502 Filosofie in literatuur 5 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak vast 48
     bijeenkomst in kwartiel 1

Interdisciplinaire cursussen (niet verplicht)

 CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat 5 contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 50

 C18211 Cultureel erfgoed 4,3 standaard multiple choice 15-11, 6-2, 9-7 variabel 49
     + open vragen

Interdisciplinaire en vaardigheidscursussen (gebonden keuze; vereist 17,1 EC)

 CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek 10 standaard en landelijke groeps- opdracht volgens afspraak variabel 51
   van herinnering en verbeelding

 C51211 Schrijfpracticum 2.  4,3 standaard en via website opdracht 4 tentamensperiodes variabel 53
   Academisch schrijven

 C18311 Onderzoek en analyse I 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 C19311 Onderzoek en analyse II 4,3 individueel opdracht volgens afspraak variabel 53

 CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars 5 contactonderwijs in kwartiel  opdracht volgens afspraak vast 52
     1, 2, 3 en 4
 

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte of het verplichte inhoudelijke blok van de educatieve minor

 CB3002 Cultuurgeschiedenis van de oudheid 5 standaard open vragen  13-11, 5-2, 9-7 variabel 56

 CB3102  Cultuurgeschiedenis van de  5 standaard + landelijke groeps- open vragen 15-11, 5-2, 10-7 variabel 56
   middeleeuwen  bijeenkomst

 C13221 Sociaal-economische geschiedenis 4,3 standaard CBG (open vragen) 15-11, 7-2, 12-7 variabel 57

 CB0202 Fonologie, morfologie, spelling 5 standaard multiple choice 6-2, 25-4, 28-8 variabel 54

 CB0302 Externe taalgeschiedenis. Speciale 5 standaard open vragen 7-2, 25-4, 29-8 variabel 55
   aandacht voor het Nederlands 

 CB1202 Taalbeheersing van het Nederlands 5 standaard open vragen 6-2, 24-4, 28-8 variabel 55

 CB3202 Traditionele grammatica. Inleiding 5 standaard multiple choice 13-11, 23-4, 27-8 variabel 54
   in de syntaxis

Cursussen ten behoeve van de vrije ruimte

 CB2202 Zomerschool letterkunde3 5 Contactonderwijs in kwartiel 3 opdracht  volgens afspraak vast 57

 CB2602 Zomerschool filosofie3 5 Contactonderwijs in kwartiel 4 opdracht volgens afspraak vast 58

 CB0304 Stage Cultuurwetenschappen4 10 Contactonderwijs opdracht volgens afspraak variabel 59

Cursussen educatieve minor (30 EC) 

 CB0003 Leraarschap, didactiek en onderwijs 7,5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3402 Kennis van de leerling 5 standaard opdracht volgens afspraak variabel 60

 CB3502 Vakdidactiek Geschiedenis 5 standaard in kwartiel 1;  opdracht volgens afspraak vast 61
     geïntegreerd in CB0105

 CB1102 Vakdidactiek Nederlands 5 standaard in kwartiel 1 en 2: opdracht volgens afspraak vast 62
     geïntegreerd in CB0205
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  code  titel  EC  begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  vast of blz
      sept ‘17 – aug ‘18 variabel

 
 CB0105 Vakdidactische stage Geschiedenis 12,5 individueel in kwartiel 1 en 2 opdracht volgens afspraak vast 61

 CB0205 Vakdidactische stage Nederlands 12,5 individueel in kwartiel 1 en 2 opdracht volgens afspraak vast 62

Afstudeertraject

 C42323 Onderzoekspracticum:  12,9 individueel + groepsbijeenkom- scriptie  volgens practicumdata vast 63
  bachelorscriptie  sten in kwartielen 1 en 2 en 3 en 4 + presentatie

1 Groepsbijeenkomsten in het 3e en 4e kwartiel alleen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Rotterdam.
2 De regio’s zijn: Randstad (Alkmaar, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam); Noordoost (Leeuwarden, Groningen, Emmen, Zwolle en Enschede), Zuid (Vlissingen, Breda, Eindhoven, 
 Nijmegen en Heerlen) en Vlaanderen. Zie voor nadere informatie de cursussite. Voor begeleiding in Vlaanderen: neem contact op met het studiecentrum.
3 Voor zomerscholen gelden afwijkende inschrijvingsvoorwaarden. Zie de cursusbeschrijving verderop in de gids en op www.ou.nl/studieaanbod. 
4 Het inbrengen van een stage kan alleen onder speciale voorwaarden. Zie de cursusbeschrijving verderop in de gids en de uitvoeringsregeling.
5 Te kiezen 1 uit 4: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde, filosofie

Legenda cursusoverzicht

Voor een nadere toelichting op de verschillende vormen van begeleiding en tenta-
mens, zie pagina’s 9-13. Zorg dat u zich op tijd aanmeldt voor een tentamen.

Groepsbijeenkomsten
Tijdens groepsbijeenkomsten wordt ingegaan op de inhoud en het tentamen 
van de cursus. Zie ook de cursusbeschrijvingen elders in deze gids. De landelijke 
groepsbijeenkomsten vinden plaats in één centraal gelegen Nederlands 
studiecentrum.
Groepsbijeenkomsten kunnen verplicht zijn. Soms is er zonder deelname geen 
toelating tot het tentamen. Kijk op de cursuswebsite.

Studiedag
Niet-verplichte begeleidingsdag bij cursus met een extra-karakter (zie ook 
pagina 10).

Contactonderwijs
Onderwijs wordt gegeven in de vorm van bijeenkomsten. Tentamen door mid-
del van een opdracht.

CBI
Computergebaseerde toetsing Individueel. U kunt een CBI-tentamen op vaste 
tijden afleggen op uw studiecentrum in de week die u schikt. De afname van 
het tentamen geschiedt via een pc. De vragen van het tentamen zijn door de 
computer uit een databestand van vragen geselecteerd.
 

CBG
Computergebaseerde toetsing Groepsgewijs. U kunt een CBG-tentamen afleg-
gen op 3 van tevoren vastgelegde tentamendata per jaar. De afname van het 
tentamen geschiedt via een pc.

Open boek
Studiematerialen mogen meegenomen worden naar het tentamen. Check altijd 
de tentameninformatie op de cursuswebsite.

Opdracht
Een opdracht (ook wel: ‘bijzondere verplichting’) kan bestaan uit een werkstuk, 
een verslag, een referaat, een presentatie of anderszins. Bij de cursusbeschrij-
ving vindt u nadere informatie.

Tentamendata
Voor regulier schriftelijke en CBG-tentamens worden de data van tevoren vast-
gesteld; het is niet mogelijk hiervan af te wijken.

Volgens afspraak
Het afleggen van CBI-tentamens en het inleveren van opdrachten verloopt 
volgens afspraak; u kunt de tentamendata in principe zelf bepalen. Voor het 
inleveren van opdrachten is soms een deadline vastgesteld. Mondelinge 
tentamens vinden plaats in vastgestelde maanden. Datum en locatie worden in 
overleg met de docenten vastgesteld.
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  code  titel  EC  datum stopzetting  tentamenvorm  laatste code
      tentamendata (LT) nieuwe cursus
      sept ‘17 – aug ‘18 

 C47221 Kennis van de leerling 4,3 19 november 2017 opdracht volgens afspraak CB3402

 C30211 Vakdidactiek Geschiedenis 4,3 31 augustus 2017 opdracht volgens afspraak CB3502

 C31211 Vakdidactiek Nederlands 4,3 31 augustus 2017 opdracht volgens afspraak CB1102

 C62313 Vakdidactische stage Geschiedenis 12,9 31 augustus 2017 opdracht volgens afspraak CB0105

 C63313 Vakdidactische stage Nederlands  12,9 31 augustus 2017 opdracht volgens afspraak CB0205

 

Vanaf de datum van stopzetting van een cursus begint het ‘uitloopjaar’. In dat jaar kunt u een eerder gekochte cursus nog 
afronden, totdat uw inschrijfrecht verloopt. Dus: als u een cursus die op 31 augustus 2017 stopt, hebt gekocht op 1 mei 
2017, dan eindigt het ‘uitloopjaar’ voor u op 30 april 2018.

67

Cursusoverzicht master Kunst- en cultuurwetenschappen

  code  titel  EC begeleidingsvorm  tentamenvorm  tentamendata  blz.
      sept ‘17 – aug ‘18 

Eerste studiejaar masteropleiding (30 studiepunten) 
Aanbod cursussen 1e en 2e kwartiel (1e semester) 4 september – 10 februari

 CM0003 Volop vertier! Vrije tijd en stedelijke cultuur  7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 69
    en individueel   eind 2e kwartiel 

 CM0503 Kunsthistorisch ordenen  7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en  69
    en individueel  eind 2e kwartiel 

 CM0903 De veelzijdige verlichting 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 70
    en individueel  eind 2e kwartiel
 
 CM0203 De 19e-eeuwse roman 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 71
    en individueel  eind 2e kwartiel 

 CM0803 De koloniale ervaring 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 70
    en individueel  eind 2e kwartiel 

Aanbod cursussen 3e en 4e kwartiel (2e semester): 12 februari – 14 juli

 CM0103 Staats- en natievorming in Europa 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 73
    en individueel  eind 4e kwartiel 

 CM0403 Kunst en identiteit in het interbellum 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 71 
    en individueel  eind 4e kwartiel 

 CM0603 Hedendaagse cultuuranalyses en -kritieken 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 72
    en individueel  eind 4e kwartiel 

 CM0303 De eeuw van de lezers 7,5 3 groepsbijeenkomsten opdrachten Tussentijds en 72
    en individueel  eind 4e kwartiel 

Tweede studiejaar masteropleiding (30 studiepunten)
Aanbod cursussen 1e t/m 4e kwartiel

 CM0302 Masterclass Cultuurwetenschappen 5 contactonderwijs opdrachten 4e kwartiel 73

 CM0202 Onderzoeksplan 5 individueel Scriptieplan 2e leerjaar 74
 
 CM020V/W/X/Y/Z varianten van Onderzoeksplan ten behoeve van inpassing.

 CM9908 Masterscriptie 20 individueel scriptie 2e leerjaar 74

Studeren in de master 

- Voordat u inschrijft, bepaalt u in een intakegesprek met de studieadviseur welke cursussen u gaat volgen en in welk 
tempo u gaat studeren. E paul.vandenboorn@ou.nl 

- Als u een studietempo aanhoudt van 15 of meer studiepunten per jaar, beschouwt de OU u als student. U geniet dan 
bepaalde voorrechten op het gebied van begeleiding en feedback-termijnen.

- Rondt u per jaar minder dan 15 studiepunten af, dan beschouwt de OU u als cursist. U zult dan minder hoge eisen 
kunnen stellen aan de begeleiding. U krijgt met name te maken met langere reactietijden van docenten op vragen en 
ingeleverde werkstukken. De docent bepaalt wanneer hij/zij tijd heeft uw werkstuk te beoordelen.

13

Master Kunst- en cultuurwetenschappen 
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O P L E I D I N G E N  R E C H T S G E L E E R D H E I D
 
- Bachelor Rechtsgeleerdheid 
- Open bachelor Rechtsgeleerdheid
- Master Rechtsgeleerdheid 
- Schakelzone recht
- Focusopleiding Internationaal en Europees Recht
- Focusopleiding Recht voor Notarisklerken – Notariskantoren
- Focusopleiding Recht voor Politie en Beveiliging

Bachelor Rechtsgeleerdheid 

15

B1

B2

B3

Kwartiel 1 Tenta- Kwartiel  Tenta-  Kwartiel 3 Tenta- Kwartiel 4 Tenta-
4 sept - 10 nov ‘17 mendata 20 nov - 2 feb ‘18 mendata   12 feb - 20 apr ‘18 mendata 30 apr - 6 jul ‘18 mendata
        
    PROPEDEUSE (60 EC)

RB0004 Inleiding recht 10 EC (2)   cbi  RB0004 Inleiding recht 10 EC (2)  cbi 
RB0204 Inleiding Privaatrecht 10 EC   cbi  RB0104 Inleiding Strafrecht 10 EC  cbi

RB0302 Inleiding Euro- 14/11, RB0002 Inleiding Staats-  7/2,   RB0102 Inleiding  23/4, 9/7 RB0002 Inleiding Staats-  12/7 
pees Recht 5 EC (2) (i) 6/2, 10/7 recht 5 EC (2) 25/4  bestuursrecht 5 EC  recht 5 EC (2) 
      RB0302 Inleiding Euro- 24/4, 
      pees Recht 5 EC (2)  10/7
   
    RB0402 Rechtsgeschiedenis 5 EC (v)   cbi
    RB0502 Rechtsfilosofie 5 EC (v) (i)   cbi
    RB0202 Inleiding Internationaal recht 5 EC (v)   cbi

 
    POSTPROPEDEUSE - VERPLICHT DEEL (78,6 EC)

RB1202 Aansprakelijk- 15/11,  RB0602 Overeenkomsten- 7/2, 25/4  RB0702 De dynamiek van 25/4,  RB1502 Recht als weten- 9/7
heidsrecht 5 EC (i) 7/2, 29/8 recht 5 EC (i)   het Goederenrecht 5 EC (i) 12/7 schap 5 EC (i)
RB1002 Europees recht 14/11, RB1102 Bestuursrecht I  5/2, 23/4  RB1602 Constitutioneel 23/4, 9/7 RB1402 Formeel strafrecht 10/7
5 EC (i)  6/2, 28/8 5 EC (i)   recht 5 EC (i)  5 EC
  RB0902 Ondernemings- cbi     RB1702 Schrijven over  opdr
   recht 5 EC      Grondrechten 5 EC
 
   RB0802 Burgelijk procesrecht 5 EC (v) (i)   cbi
  RB1302 Materieel strafrecht 5 EC (v)   15/11, 
     7/2, 12/7

RB1802 International law 13/11,      RB1802 International law 23/4,
5 EC (2) (i) 5/2, 9/7     5 EC (2) (i) 9/7

R73211 Juridische gespreksvaardigheden 4,3 EC (2) (v) (i) opdr  R73211 Juridische gespreksvaardigheden 4,3 EC (2) (v) (i) opdr
      RB2102 Bestuursrecht II 5 EC (v) (i)  24/4,   
          12/7

    R17271 Personen- en familierecht   6/2, 25/4
          12/7
   
    EXTERNE MINOR/ VRIJE RUIMTE (15 EC)

   Kan worden ingevuld met overige cursussen of minors uit het OU-aanbod 
    en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs, danwel vrijstellingen

    INTERNE MINOR/ KEUZECURSUSSEN (13,5 EC)

    R41211 Zomerschool: Recht in Europa 4,3 EC (v) (i)    opdracht
    R27341 Verzekeringsrecht 4,3 EC (v)   13/11,   
       24/4, 27/8
    RB2002 Inleiding criminologie 5 EC (v)   opdracht  
    RB1902 Belastingrecht 5 EC (v)   15/11,
       7/2, 12/7
    R01341 Arbeidsovereenkomstenrecht 4,3 EC (v)   14/11
      24/4, 28/8

   EINDOPDRACHT

R13221 Bachelor essay 4,3 EC (2) (v) (i) opdr  R13221 Bachelor essay 4,3 EC (2) (v) (i) opdr
R49312 Integratiepracticum 8,6 EC (2) (v) (i) opdr  R49312 Integratiepracticum 8,6 EC (2) (v) (i) opdr

(2) = deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden
(v) = deze cursus heeft een varabel startmoment
(i) = er gelden ingangseisen voor deze cursus

Opleidingsschema bachelor Rechtsgeleerdheid
De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids.

Indien er maar 1 of 2 tentamendata vermeld staan, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het 

volgende academische jaar.
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Opleidingsschema master Rechtsgeleerdheid

Wanneer de cursussen precies worden aangeboden staat vermeld in het schema hieronder. De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze 

gids. Indien er maar 1 of 2 tentamendata staan vermeld, vindt de tweede of derde tentamenkans plaats in het volgende academische jaar.

Kwartiel 1 Tenta- Kwartiel  Tenta-  Kwartiel 3 Tenta-  Kwartiel 4 Tenta-
4 sept - 10 nov ‘17 mendata 20 nov - 2 feb ‘18 mendata  12 feb - 20 apr ‘18 mendata  30 apr - 6 jul ‘18 mendata

         JAAR 1

 Verplicht algemeen deel     Profieldeel

RM0004 Doorwerking van Europees recht in nationale 6-2, 23-4  Profiel privaatrecht
rechtsstelsels 10 EC   29-8
     RM0104 Methodologie van het privaatrecht 10 EC

RM0002 Recht in context 5 EC    RM0102 Europees privaatrecht
     5 EC*
 
       Profiel Staats- en bestuursrecht
  
     RM0204 Bestuurs-(proces) recht in een veranderende rechtsorde 10 EC  
       
       RM0202 Staatsrecht in beweging
     5 EC
 
       Profiel Strafrecht
 
      RM0003 Strafrecht en mensen-  RM0203 Strafrechts- 9-7
     rechten 7,5 EC    pleging in de gedigitali-
         seerde samenleving 
         7,5 EC
         of
           RM0103 Organisatiecriminaliteit 
         7,5 EC*

      Profiel fiscaal recht
  
     RM0303 Belastingrecht  24-4,   RM0403 Fiscaal  12-7
     voor particulieren en  10-7  ondernemingsrecht 7,5 EC
     dga’s 7,5 EC     
  
      Algemeen profiel
  
     RM0304 Contemporary Issues in International Law 10 EC

     JAAR 2
 
    Keuzedeel

RM0803 Insolventierecht  13-11 RM1103 Europees mede- 6-2, 25-4  RM1003 Juridische aspecten van  RM1203 Consumentenrecht 7,5 EC
7,5 EC* 5-2, 28-8 dingingsrecht 7,5 EC*   financiële dienstverlening 7,5 EC*

RM1323 Omgevingsrecht I 14-11        RM2003 Vergelijkend constitutio-
7,5 EC 7-2, 29-8        neel recht 7,5 EC
   
RM0603 Internationaal 14-11, RM0703 Sanctierecht 7,5 EC  RM0903 Strafrechtelijk 23-4, 
strafrecht 7,5 EC 7-2, 27-8    bewijs 7,5 EC 10-7

RM1503 Fiscaal concern- 13-11, RM1603 Internationaal en 5-2, 25-4 
recht 7,5 EC 6-2, 27-8 EU-belastingrecht 7,5 EC

    Eindopdracht

RM9906 Scriptie 15 EC  RM9906 Scriptie 15 EC   RM9906 Scriptie 15 EC    RM9906 Scriptie 15 EC

* Deze cursus kunt u ook onbegeleid volgen buiten het kwartiel waarin de begeleiding plaats vindt

Master Rechtsgeleerdheid
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O P L E I D I N G E N  M A N AG E M E N T

- Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Bedrijfskunde 
- Bachelor Bedrijfskunde 
- Open bachelor Bedrijfskunde 
- Premaster managementwetenschappen / BPMIT
- Master Management 
- Master Business Process Management and IT
- Master of Business Administration (MBA)
- Certified Professional Program Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen 
- Certified Professional Program Advanced Studies in Management 
- Certified Professional Program Beleidsadvisering, beleid in de praktijk 
- Certified Professional Program Beleidsadvisering in de zorg 
- Certified Professional Program Marketing and Supply Chain Management
- Certified Professional Program Organisatieverandering en –ontwikkeling

Bachelor Bedrijfskunde  

Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster bachelor Bedrijfskunde

6317330 

Start september, 30 EC per jaar
Vakinhoudelijke cursussen (115 studiepunten)

Code              titel EC
Begeleiding
in kwartiel

Start- 
moment Tentamenvorm Tentamen-data

MB0104 Ondernemen en managen 10 1 t/m 2 of 3 t/m 4 vast opdracht conform afspraak

MB0102 Human resource management 5 variabel opdracht conform afspraak

MB0802 Kwaliteits- en procesmanagement 5 variabel schriftelijk  6-2-’18, 25-4-’18
29-8-‘18

MB0902 Management accounting 5 4 vast CBI (mc) conform afspraak

MB1602 Business marketing 5 2 vast CBI (mc) conform afspraak

MB0202 Organisatiekunde 5 variabel CBI (mc) conform afspraak

MB0302 Algemene economie voor management 5 4 vast CBI (mc) conform afspraak

MB0702 Marketing 5 1 vast CBI (ov) conform afspraak

MB1702 Organisatieadvisering en -coaching  5 4 vast opdracht conform afspraak

MB1002 Projectmanagement: beheersen van
projecten

5 1 t/m 2 of 3 t/m 4 variabel CBI (ov) conform afspraak

MB1802 Administratieve organisatie 5 2 vast CBI (mc) conform afspraak

MB1102 Politicologie voor management 5 1 vast opdracht conform afspraak

MB1202 Strategie van organisaties 5 3 vast CBI (mc) onform afspraak

MB1902 Projectmanagement: implementeren van
ERP-systemen

5 1 t/m 2 of 3 t/m 4 variabel opdracht conform afspraak

MB1302 Gedrag in organisaties 5 2 vast opdracht conform afspraak

MB0402 Financial accounting en administratieve
processen

5 3 vast CBI (mc) conform afspraak

MB1402 Supply chain management 5 3 vast opdracht conform afspraak

PB0002 Sociale psychologie 5 variabel CBI (mc) conform afspraak

MB0502 Projectmanagement: inrichten van 
projecten 

5 1 t/m 2 of 3 t/m 4 variabel opdracht conform afspraak

MB1502 Financial management 5 4 vast CBI (mc) conform afspraak

NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable
Development)

5 variabel opdracht conform afspraak

MB2002 Relatiemarketing in het internettijdperk 5 variabel CBI + opdrachten conform afspraak

Cluster academische vaardigheden (20 studiepunten)

MB0206 Methoden en technieken van onderzoek 15 1 t/m 2 of 3 t/m 4 vast opdracht  conform afspraak

MB0602 Basis academische vaardigheden 5 variabel opdracht conform afspraak

Vrije ruimte (30 studiepunten)

Afstudeeropdracht (15 studiepunten)

MB9906 Bachelorscriptie bedrijfskunde 15 1 t/m 2 of 3 t/m 4 variabel scriptie conform afspraak

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster bachelor Bedrijfskunde
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Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster masteropleiding Management

6317330 

Start september 2017
Cluster Advanced studies in management (ASM)

Code titel EC Tentamenvorm

MM0003 Strategie en marketing – Advanced studies in management 1 7,5 opdracht

MM0103 Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2 7,5 opdracht

MM0203 Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3 7,5 opdracht

MM0303 Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4 7,5 opdracht

Gebonden keuze (eis: 10 studiepunten)

MM0204 Controlling (CON) 10 mondeling tentamen

MM0304 Financial decision making (FDM) 10 mondeling tentamen

MM0404 Governance (GOV) 10 opdracht

MM0504 Strategic human resource management (SHRM) 10 opdracht

MM0604 Organisatieverandering en -ontwikkeling (OVO) 10 opdracht

MM0704 Marketing and supply chain management (MSCM) 10 mondeling tentamen

MM0904 Strategie en innovatie (S&I) 10 opdracht

Gebonden keuze (eis: 5 studiepunten)

MM0002 Voorbereiding afstudeeronderzoek CON 5 opdracht

MM0102 Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM 5 opdracht

MM0202 Voorbereiding afstudeeronderzoek GOV 5 opdracht

MM0302 Voorbereiding afstudeeronderzoek SHRM 5 opdracht

MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO 5 opdracht

MM0502 Voorbereiding afstudeeronderzoek MSCM 5 opdracht

MM0602 Voorbereiding afstudeeronderzoek S&I 5 opdracht

Afstudeeronderzoek

MM9906 Afstudeertraject managementwetenschappen 15 scriptie

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster master management

Master Management
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O P L E I D I N G E N  N AT U U R W E T E N S C H A P P E N

- Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Milieu-natuurwetenschappen
- Bachelor Milieu-natuurwetenschappen 
- Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen 
- Verkorte Bachelor Milieu-natuurwetenschappen
- Master Environmental Sciences 
- Premaster Milieuwetenschappen
- Premaster Research in Environmental Sciences- Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor hbo- bachelors
- Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor wo- bachelors
- Certified Professional Program Environment, Science & Society

Bachelor Milieu-natuurwetenschappen 

Open Universiteit
www.ou.nl

Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen

6317326 

 Start september, 30 EC per jaar

Propedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

NB0102 (5EC) vast NB0202 (5EC) vast NB0402 (5EC) vast NB0502 (5EC) vast
Aarde, mens en milieu 1 Aarde, mens en milieu 2 Levenswetenschappen: Scheikunde voor  

1.1  evolutie milieuwetenschappen 1

 NB0302 (5EC) variabel  NB0602 (5EC) variabel 
 Wiskunde voor milieuwetenschappen  Geologie rondom plaattektoniek

 NB0702 (5EC) vast
 Levenswetenschappen: fysiologie NB1002 (5EC) vast NB1102 (5EC) vast

Natuurkunde voor Milieubeleid: 
1.2  NB0802 (5EC) vast* milieuwetenschappen theorie en praktijk

Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen 

NB0902 (5EC) variabel  NB1202 (5EC) variabel 
Gegevens en gevolgtrekkingen Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling 

 Postpropedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

N14211 (4,3EC) variabel GK NB1402 (5EC) vast GK NB1602 (5EC) vast GK NB1802 (5EC) variabel GK
Geologie rondom ijstijden Scheikunde voor Ecosystems and Energy Analysis

milieuwetenschappen 2 Human Well-being
2.1

 NB1502 ( EC) variabel GK  N42112 (8,6EC) variabel GK  
Voeding en gezondheid Organismen in hun omgeving 

NB1902 (5EC) variabel GK N43211 (4,3EC) variabel GK NB9904 (10EC) vast 
Bodem en water Gedrag en effecten van Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden

contaminanten
2.2

 NB2102 (5EC) variabel GK NB2202 (5EC) variabel GK 
 Geographical Information Systems Regional Governance 

 Postpropedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

vrije ruimte/minor (5EC) vrije ruimte/minor (5EC) NB2302 (5EC) vast GK NB2402 (5EC) vast GK
Voedselveiligheid Environmentally Improved 

Production
3.1

 vrije ruimte/minor (5EC)  NB2502 (5EC) variabel GK 
 Corporate Responsibility for SD

 NB9906 (15EC) vast vrije ruimte/minor (5EC) vrije ruimte/minor (5EC)
 3.2  Virtueel milieuadviesbureau 2:

 BSc Afstudeeronderzoek vrije ruimte/minor (5EC) 

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in  
welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen
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Open Universiteit
www.ou.nl

Open Universiteit
www.ou.nl

Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen

  

 In individuele gevallen zijn na goedkeuring door de CVT onderstaande cursussen (tot een maximum van 10 studiepunten) in te brengen in het gebonden 
keuzedeel: 

EC Begeleiding in kwartiel Startmoment

 Aanschuifonderwijs 10

 Research Approches in Environmental Sciences 5

 Virtueel milieuadviesbureau - premaster 10 

 Open onderwijs BSc Milieu-natuurwetenschappen 2,5

 Open onderwijs BSc Milieu-natuurwetenschappen 5

 Open onderwijs BSc Milieu-natuurwetenschappen 10

6317326 

Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen

 Start februari, 30 EC per jaar

Propedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

NB0102 (5EC) vast NB0202 (5EC) vast 
Aarde, mens en milieu 1 Aarde, mens en milieu 2 

1.1

 NB0602 (5EC) variabel 
 Geologie rondom plaattektoniek

N14211 (4,3EC) variabel GK NB0902 (5EC) variabel NB0402 (5EC) vast NB1102 (5EC) vast
Geologie rondom ijstijden Gegevens en gevolgtrekkingen Levenswetenschappen:  Scheikunde voor 

1.2 evolutie  milieuwetenschappen 1

NB0302 (5EC) variabel NB1202 (5EC) variabel 
 Wiskunde voor milieuwetenschappen Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

 NB0702 (5EC) vast
 Levenswetenschappen: fysiologie NB1002 (5EC) vast NB1102 (5EC) vast

Natuurkunde voor Milieubeleid: 
2.1  NB0802 (5EC) vast* milieuwetenschappen theorie en praktijk

Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen 

 NB1502 ( EC) variabel GK  N42112 (8,6EC) variabel GK  
Voeding en gezondheid Organismen in hun omgeving 

 Postpropedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

NB1902 (5EC) variabel GK NB1402 (5EC) vast GK NB9904 (10EC) vast 
Bodem en water Scheikunde voor  Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden

milieuwetenschappen 2 
2.2

 NB2102 (5EC) variabel GK vrije ruimte/minor (5EC) 
 Geographical Information Systems 

vrije ruimte/minor (5EC)  N43211 (4,3EC) variabel GK NB1602 (5EC) vast GK NB1802 (5EC) variabel GK
Gedrag en effecten van Ecosystems and Human Energy Analysis

contaminanten Well-being
3.1

 vrije ruimte/minor (5EC)  NB2202 (5EC) variabel GK 
Regional Governance 

 Postpropedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

vrije ruimte/minor (5EC) vrije ruimte/minor (5EC) NB2302 (5EC) vast GK NB2402 (5EC) vast GK
Voedselveiligheid Environmentally Improved 

Production
3.1

 vrije ruimte/minor (5EC)  NB2502 (5EC) variabel GK 
 Corporate Responsibility for SD

 NB9906 (15EC) vast
 3.2  Virtueel milieuadviesbureau 2:

 BSc Afstudeeronderzoek
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Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster Master Environmental Sciences

6317326 

Opbouw Masteropleiding in twee studiejaren

 Jaar Kwartiel 1  Kwartiel 2 Kwartiel 3  Kwartiel 4

    Differentation Course 1:   
    NM0402 (5EC) vast      
  NM0002 (5EC) vast  Environmental Health NM0102 (5EC) vast   Differentiation Course 2:
  Principles of Environmental  Sciences Environmental problems:  NB0502 (5EC) vast
  Sciences  + crossing boundaries between  The Science of
    NM0302 (5EC) vast science, policy and society  Climate Change 
    European Union, Governance 
 Jaar 1   and Sustainability
  
  NM0702  NM0702 (4 EC) vast
  (1 EC) vast  Research Proposal MSc 
  Research NM0202 (5 EC) vast Environmental Sciences
  Proposal  European Virtual Seminar on Sustainable Development Part II
  Part I

 Jaar Kwartiel 1  Kwartiel 2 Kwartiel 3  Kwartiel 4

 NM990A (25EC) variabel
 Thesis MSc Environmental Sciences
 Jaar 2
 NM0802 (5 EC) variabel
 Scientific and Professional Publishing on
 Environment and Sustainability (5 EC)

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster Master Environmental Sciences

Master Environmental Sciences
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O P L E I D I N G E N  I N F O R M AT I C A

- Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Informatica
- Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Informatiekunde
- Bachelor Informatica 
- Bachelor Informatiekunde
- Open bachelor Informatica 
- Open bachelor Informatiekunde
- Master Computer Science 
- Master Software engineering 
- Master Business Process Management and IT 
- Premaster formele technieken- Premaster programmeertechnieken
- Certified Professional Program Gecertificeerd Databaseontwikkelaar 
- Certified Professional Program Gecertificeerd IT security engineer 
- Certified Professional Program Gecertificeerd Javaprogrammeur 
- Certified Professional Program Gecertificeerd Softwarearchitect 
- Certified Professional Program Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen

Bachelor Informatica 

Open Universiteit
www.ou.nl

Jaarrooster bachelor Informatica

 Start september, 30 EC per jaar

Propedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

IB0102 (5 EC) variabel IB0202 (5 EC) vast IB0302 (5 EC) vast IB0502 (5 EC) vast 
Inleiding informatica Inleiding informatiekunde Relationele databases Model-driven development 

Jaar 1
 IB0402 (5 EC) variabel IB0602 (5 EC) variabel 
 Logica, verzamelingen en relaties  Lineaire algebra en stochastiek 

IB1102 (5 EC) vast IB1002 (5 EC) vast IB0902 (5 EC) vast IB1202 (5 EC) vast
Objectgeoriënteerd Objectgeoriënteerd analyseren Geavanceerd object- Practicum ontwerpen 

Jaar 2 programmeren en ontwerpen georiënteerd programmeren en implementeren

 IB0702 (5 EC) variabel  IB0802 (5 EC) variabel 
Computernetwerken Formele talen en automaten 

IB1502 (5 EC) vast IB1902 (5 EC) vast T21331 (4,3 EC) T50221 (4,3 EC)
Datastructuren en algoritmen Webapplicaties: de clientkant Webapplicaties: de serverkant Programmeer-practicum

Jaar 3
T07351 (4,3 EC)  IB1402 (5 EC) variabel 

Software engineering Communicatievaardigheden 

IB1602 (5 EC) vast IB1302 (5 EC) vast T12341 (4,3 EC) IB1802 (5 EC) vast
Functioneel programmeren Besturingssystemen Concepten van programmeer- Security en IT

Jaar 4 talen

T41221 (4,3 EC) T56211 (4,3 EC) 
Logica en informatica Kunstmatige intelligentie 

T35231 (4,3 EC) Vrije ruimte (5 EC)
Jaar 5  Vrije ruimte (15 EC) XML: theorie en toepassingen 

 Vrije ruimte (10 EC) 

IB1702 (5 EC) variabel IB9902 (5 EC) vast
Procesmodelleren Voorbereiden afstuderen IB9906 (15 EC) vast 

Jaar 6 Afstudeerproject
 IB2002 (5 EC) variabel
 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden 

Jaarrooster bachelor Informatica
6517032  

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Informatica.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden 

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018
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Master Computer Science 

Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster Master Computer Science

6317330 

Start september

Code titel EC Begeleiding
in kwartiel

Start- 
moment

begeleidingsvorm Tentamenvorm Tentamen-data

IM0102 Design Patterns 5 1 + 3 variabel elektronisch (s) opdracht volgens afspraak

IM0001 Academic Writing 2,5 1 + 3 variabel elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0202 Software Evolution 5 2 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten

opdracht volgens afspraak

IM0101 Research Preparation 2,5 2 + 4 variabel elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0203 Software Architecture 7,5 3 vast elektronisch opdracht + 
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 23-4, 10-7

IM0303 Software Life Cycle 7,5 4 vast elektronisch +
(online) 

bijeenkomsten

opdracht volgens afspraak

IM0003 Enterprise Architecture 7,5 1 vast elektronisch +
bijeenkomsten (v)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

IM0503 Data Analytics (k1) 7,5 2 vast elektronisch +
bijeenkomsten

opdracht volgens afspraak

IM0103 Rule-based Design for CS (k2) 7,5 2 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0002 Business Intelligence 5 3 t/m 4 variabel elektronisch +
bijeenkomsten (s)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

IM0104 Business Processes* 10 3 t/m 4 variabel bijeenkomsten (s) volgens afspraak

IM0402 System Verification and Testing 5 1 t/m 2 variabel elektronisch +
(online)

bijeenkomsten

opdracht + 
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 5-2, 24-4

IM0302 Software Security 5 1 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten (v)

opdracht + 
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 6-2, 29-8

IM0304 Data Governance** (k4) 10 3 t/m 4 variabel bijeenkomsten (s) opdracht volgens afspraak

IM0204 IT-Governance** (k3) 10 3 t/m 4 variabel bijeenkomsten (s) opdracht volgens afspraak

Afstudeerfase 
U kunt aan het afstudeertraject beginnen als u de preafstudeerfase (bijna) hebt afgerond.

IM0004 Voorbereiden afstudeeropdracht 
Computer Science

10 1 t/m 4 variabel individueel en
bijeenkomsten (v)

opdracht volgens afspraak

IM990C Afstudeeropdracht Computer
Science

30 1 t/m 4 variabel individueel en
bijeenkomsten (v)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

k  = de student kiest voor de combinatie k1 + k4, of voor de combinatie k2 + k3.
v  = verplicht
s  = samenwerking met andere studenten vereist, ov = open vragen, zie ook hoofdstuk Tentamens

Alle cursussen worden uitsluitend begeleid in het kwartiel waarin de cursus start.
*  Vanaf september 2018 wordt de cursus 2 keer per academisch jaar aangeboden
** Alleen in het academisch jaar 2017-2018 wordt deze cursus 2 keer aangeboden. Daarna is deze cursus gespreid geprogrammeerd in de
 kwartielen 3 en 4

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster Master Computer Science
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Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster Master Software engineering

6317330 

 Start september 
Verplichte cursussen preafstudeerfase

Code titel EC Begeleiding
in kwartiel

Start- 
moment

begeleidings-
vorm

Tentamen-
vorm

Tentamen-data

IM0102 Design Patterns 5 1 vast elektronisch (s) opdracht volgens afspraak

IM0001 Academic Writing 2,5 2 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0202 Software Evolution 5 2 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten (v)

opdracht volgens afspraak

IM0101 Research Preparation 2,5 2 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0203 Software Architecture 7,5 3 vast elektronisch opdracht +
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 23-4, 10-7

IM0303 Software Life Cycle 7,5 4 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten (v)

opdracht volgens afspraak

IM0402 System Verification and Testing 5 1 t/m 2 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten (v)

opdracht +
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 5-2, 24-4

IM0302 Software Security 5 1 vast elektronisch +
(online)

bijeenkomsten (v)

opdracht +
schriftelijk (ov)

volgens afspraak
+ 6-2, 29-8

Afstudeerfase  
U kunt aan het afstudeertraject beginnen als u de preafstudeerfase hebt afgerond.

IM0502 Voorbereiden afstudeeropdracht 
Software Engineering

5 1-2-3-4 variabel individueel en
bijeenkomsten (v)

opdracht volgens afspraak

IM9906 Afstudeeropdracht Software
Engineering

15 1-2-3-4 variabel individueel en
bijeenkomsten (v)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

v  = verplicht, 
s  = samenwerking met andere studenten vereist
ov = open vragen

Alle cursussen worden uitsluitend begeleid in het kwartiel waarin de cursus start.

Inschrijven voor en deelnemen aan alle cursussen met uitzondering van Design Patterns (IM0102) en Academic Writing (IM0001) kan pas indien de 
student is ingeschreven voor de twee hiervoor genoemde cursussen of als deze cursussen zijn afgerond.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster Master Software engineering

Master Software engineering 
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O P L E I D I N G E N  DATA  S C I E N C E  M A N AG E M E N T 

- Bachelor Informatiekunde 
- Master Business Process Management and IT 

Bachelor Informatiekunde 

Open Universiteit
www.ou.nl

Jaarrooster bachelor Informatiekunde

 Start september, 30 EC per jaar

Propedeuse Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

IB0102 (5 EC) variabel IB0202 (5 EC) vast IB0302 (5 EC) vast IB0502 (5 EC)vast
Inleiding informatica Inleiding informatiekunde Relationele databases Model driven development

Jaar 1
IB0402 (5 EC) variabel MB0202 (5 EC) variabel 

 Logica, verzamelingen en relaties  Organisatiekunde  

IB1002 (5 EC) vast IB1102 (5 EC) vast IB2102 (5 EC) vast MB0902 (5 EC) vast
Objectgeoriënteerd  Objectgeoriënteerd analyseren  Enterprise modeling Management accounting

Jaar 2 programmeren en ontwerpen 

IB0702 (5 EC) variabel MB0502 (5 EC) variabel 
Computernetwerken Projectmanagement: inrichten van projecten 

IB0902 (5 EC) vast PB0202 (5 EC) vast
Geavanceerd object-  Onderzoekspracticum

Jaar 3 MB0206 (15 EC) vast georiënteerd programmeren inleiding data-analyse
 Methoden en technieken van onderzoek

MB1002 (5 EC) variabel
Projectmangement: beheersen van projecten 

IB0402 (5 EC) variabel MB1302 (5 EC) vast vrije ruimte (5 EC) vrije ruimte (5 EC)
Communicatievaardigheden Gedrag in organisaties

Jaar 4
T07351 (4,3 EC) vrije ruimte (5 EC) 

Software engineering 

IB2502 (5 EC) vast IB2402 (5 EC) vast IB2202 (5 EC) vast T39311 (4,3 EC)
Requirements voor Practicum informatiekunde Kennismanagement Organisatie van ict in  

Jaar 5 informatiesystemen bedrijven en ketens

MB0802 (5 EC) variabel MB1902 (5 EC) variabel 
 Kwaliteits- en procesmanagement Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen

Jaar 6 vrije ruimte (5 EC) vrije ruimte (5 EC) T62317 (17,2 EC) vast
Afstudeerproject bachelor informatiekunde 

Jaar 7 vrije ruimte (5 EC) 

6317327  

Jaarrooster bachelor Informatiekunde

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden 

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Informatiekunde.

Master Business Process Management and IT

 

Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster Master Business Process Management and IT

6317330 

Start september, 30 EC per jaar
Vakinhoudelijke cursussen (115 studiepunten)

Code titel
EC Begeleiding

in kwartiel
Start- 

moment
begeleidingsvorm Tentamen-

vorm
Tentamen-data

IM0003 Enterprise Architecture 7,5 1 vast elektronisch +
bijeenkomsten (v)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

IM0403 Rule-based Design (k) 7,5 2 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0503 Data Analytics (2) 7,5 2 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0002 Business Intelligence 5 3 t/m 4 vast elektronisch +
bijeenkomsten (v)

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

IM0304 Data Governance* (k) 10 3 t/m 4 vast elektronisch opdracht volgens afspraak

IM0204 IT-Governance*(k) 10 3 t/m 4 vast bijeenkomsten (s) opdracht volgens afspraak

IM0104 Business Processes** 10 3 t/m 4 vast bijeenkomsten (s) opdracht volgens afspraak

Afstudeeropdracht (15 studiepunten) 
U kunt aan het afstudeertraject beginnen nadat u bent geslaagd voor de een-na-laatste theoriecursus

IM0602 Bachelorscriptie bedrijfskunde 5 1 t/m 2 of 
3 t/m 4

variabel individueel en
bijeenkomsten

opdracht volgens afspraak

IM9806 Afstudeertraject Business Process
Management and IT

15 1 t/m 2 of 
3 t/m 4

variabel individueel en
bijeenkomsten

opdracht +
presentatie

volgens afspraak

k  = de student kiest voor de combinatie kwartiel 1 + 4, of voor de combinatie kwartiel 2 + 3
v  = verplicht 
s  = samenwerking met andere studenten vereist
*  Alleen in het academisch jaar 2017-2018 wordt deze cursus 2 keer aangeboden. Daarna is deze cursus gespreid geprogrammeerd in de
 kwartielen 3 en 4
**  Vanaf september 2018 wordt de cursus 2 keer per academisch jaar aangeboden

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Milieu-natuurwetenschappen.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 10 november 2017

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018

3 12 februari t/m 20 april 2018 

4 30 april t/m 6 juli 2018

Jaarrooster Master Business Process Management and IT

k  = de student kiest voor de combinatie kwartiel 1 + 4, 
of voor de combinatie kwartiel 2 + 3
v  = verplicht 
s  = samenwerking met andere studenten vereist

*  Alleen in het academisch jaar 2017-2018 wordt deze cursus 2 keer 
 aangeboden. Daarna is deze cursus gespreid geprogrammeerd in de 
 kwartielen 3 en 4
**  Vanaf september 2018 wordt de cursus 2 keer per academisch jaar aangeboden
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O P L E I D I N G E N  P S YC H O LO G I E

- Bachelor Psychologie 
- Verkorte bachelor Psychologie
- Open bachelor Psychologie 
- Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie 
- Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie 
- Master Psychology - variant Klinische Psychologie 
- Master Psychology - variant Levenslooppsychologie 
- Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie
- Premaster Gezondheidspsychologie
- Premaster Levenslooppsychologie 
- Professional program Praktijkleergang coaching: vanuit een positief psychologisch perspectief

Bachelor Psychologie 

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2017-
2018 en de ingangseisen per cursus. Indien u wenst af te wijken van het normrooster bespreekt u dit met uw 
studieadviseur. Meld u altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst 3 weken voorafgaand aan de start van een cursus. 
U krijgt dan alvast toegang tot de digitale leeromgeving en bij het vak Psychologische gespreksvoering kunt u dan 
uw voorkeur aangeven voor het volgen van de verplichte bijeenkomsten. 

Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op 
elk moment gekocht worden. Ze zijn bijvoorbeeld parallel te volgen met een kwartielcursus, in de zomer of in een 
andere periode waarin u geen vaste cursus hoeft/wenst te volgen.

Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. U kunt aan het jaarrooster 
geen rechten ontlenen. De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, u ziet hier uitsluitend 
de cursussen en de data uit collegejaar 2017-2018. In deeltijd kunt u de bacheloropleiding in 6 jaar afronden (een 
voltijdstudie duurt 3 jaar) mits u een studietempo hanteert van 30 studiepunten per jaar. Studeert u met vrijstellin-
gen, dan hoeft u een aantal cursussen niet af te ronden. Een ander studietempo is uiteraard ook mogelijk, bespreek 
dat samen met uw studieadviseur. In deeltijd duurt de bacheloropleiding 6 jaar. In voltijd duurt de bacheloroplei-
ding 3 jaar.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

www.ou.nl/studieaanbod/BPS 3

Curriculum 

Propedeuse
Verplicht deel

  EC  Begeleiding Startmoment
   in kwartiel

 PB0004  Inleiding in de psychologie 10  1 t/m2 of 3 t/m 4 vast

 PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie 5  3 vast

 PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse       5  2 of 4 vast

 PB0002 Sociale psychologie 5   variabel

 PB0102 Ontwikkelingspsychologie 5   variabel
 
 PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek          5   1 of 3 vast

 PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie 5  2 vast

 PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie 10 3 t/m 4 vast

 PB0602 Biologische grondslagen: cognitie  5   variabel

 PB0702 Literatuurstudie                     5     variabel

  Totaal propedeuse 60 

Postpropedeuse
Verplicht deel

 PB0902 Gespreksvoering 5 1 of 3 vast

 PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek 5 2 of 4 vast

 PB1002 Geschiedenis van de psychologie 5 3 vast

 S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen 4,3  4 vast

 PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie 5    variabel

 PB1302 Wetenschapsfilosofie 5  variabel

 S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie 4,3   1 variabel
 1
 PB1102 Psychologische gespreksvoering 5  2 of 4 vast

 S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek  4,3  3 variabel
 
 S20221 Test- en toetstheorie 4,3   variabel

 S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid 8,6   variabel

  
Gebonden keuze (eis: 25,8 studiepunten uit 38,7)

 S28211 Organisatiepsychologie 4,3    variabel

 S77211 Personeelspsychologie 4,3      variabel 
 
 S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation 4,3   variabel

 S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie 4,3    variabel
 
 S33331 Seksuologie   4,3     variabel

 S26311 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief 4,3   variabel
 
 S47321 Adolescentiepsychologie 4,3   variabel

 S45321 Psychogerontologie 4,3   variabel
 
 S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving 4,3   variabel
 

Vrije ruimte (21,2 studiepunten) 

Bachelor eindopdracht (17,2 studiepunten)

 S50317 Bachelorthesis 17,2  1, 2, 3 of 4 vast

  Totaal bacheloropleiding 180
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www.ou.nl/studieaanbod/BPS 3

Curriculum 

Propedeuse
Verplicht deel

  EC  Begeleiding Startmoment
   in kwartiel

 PB0004  Inleiding in de psychologie 10  1 t/m2 of 3 t/m 4 vast

 PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie 5  3 vast

 PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse       5  2 of 4 vast

 PB0002 Sociale psychologie 5   variabel

 PB0102 Ontwikkelingspsychologie 5   variabel
 
 PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek          5   1 of 3 vast

 PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie 5  2 vast

 PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie 10 3 t/m 4 vast

 PB0602 Biologische grondslagen: cognitie  5   variabel

 PB0702 Literatuurstudie                     5     variabel

  Totaal propedeuse 60 

Postpropedeuse
Verplicht deel

 PB0902 Gespreksvoering 5 1 of 3 vast

 PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek 5 2 of 4 vast

 PB1002 Geschiedenis van de psychologie 5 3 vast

 S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen 4,3  4 vast

 PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie 5    variabel

 PB1302 Wetenschapsfilosofie 5  variabel

 S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie 4,3   1 variabel
 1
 PB1102 Psychologische gespreksvoering 5  2 of 4 vast

 S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek  4,3  3 variabel
 
 S20221 Test- en toetstheorie 4,3   variabel

 S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid 8,6   variabel

  
Gebonden keuze (eis: 25,8 studiepunten uit 38,7)

 S28211 Organisatiepsychologie 4,3    variabel

 S77211 Personeelspsychologie 4,3      variabel 
 
 S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation 4,3   variabel

 S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie 4,3    variabel
 
 S33331 Seksuologie   4,3     variabel

 S26311 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief 4,3   variabel
 
 S47321 Adolescentiepsychologie 4,3   variabel

 S45321 Psychogerontologie 4,3   variabel
 
 S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving 4,3   variabel
 

Vrije ruimte (21,2 studiepunten) 

Bachelor eindopdracht (17,2 studiepunten)

 S50317 Bachelorthesis 17,2  1, 2, 3 of 4 vast

  Totaal bacheloropleiding 180
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Masters Psychology

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2017-2018 en 
de ingangseisen per cursus. Indien u wenst af te wijken van het normrooster bespreekt u dit met uw studieadviseur. Meld 
u altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst 3 weken voorafgaand aan de start van een cursus. U krijgt dan alvast toegang 
tot de digitale leeromgeving en bij het vak Psychologische gespreksvoering kunt u dan uw voorkeur aangeven voor het 
volgen van de verplichte bijeenkomsten. 

Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk mo-
ment gekocht worden. Ze zijn bijvoorbeeld parallel te volgen met een kwartielcursus, in de zomer of in een andere peri-
ode waarin u geen vaste cursus hoeft/wenst te volgen. De meeste studenten starten met het scriptieplan ná het afronden 
van de cursussen uit het eerste jaar.

U kunt in elk kwartiel starten met een cursus. U hoeft niet te wachten tot de start van het collegejaar. Jaarlijks wordt het 
jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. U kunt aan dit jaarrooster geen rechten ontlenen. De 
exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, u ziet hier de data uit 2017-2018.

cbi = computergebaseerd individueel tentamen met mc vragen. u maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum.

Masteropleiding variant Arbeids- en organisatiepsychologie deeltijd (2 jaar) - 60 studiepunten

Jaar 1 - start september 2017 (30 studiepunten)

Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie

Jaarrooster mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2017-2018 en de ingangseisen per cursus. Indien 
u wenst af te wijken van het normrooster bespreekt u dit met uw studieadviseur. Meld u altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst 3 weken voorafgaand 
aan de start van een cursus. U krijgt dan alvast toegang tot de digitale leeromgeving en bij het vak Psychologische gespreksvoering kunt u dan uw voorkeur 
aangeven voor het volgen van de verplichte bijeenkomsten. 
Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk moment gekocht worden. Ze zijn bijvoor-
beeld parallel te volgen met een kwartielcursus, in de zomer of in een andere periode waarin u geen vaste cursus hoeft/wenst te volgen. De meeste studenten 
starten met het scriptieplan ná het afronden van de cursussen uit het eerste jaar.

U kunt in elk kwartiel starten met een cursus. U hoeft niet te wachten tot de start van het collegejaar. Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe 
Onderwijs- en examenregeling. U kunt aan dit jaarrooster geen rechten ontlenen. De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, u ziet 
hier de data uit 2017-2018.

cbi = computergebaseerd individueel tentamen met mc vragen. u maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum.

Masteropleiding variant Arbeids- en organisatiepsychologie deeltijd (2 jaar) - 60 studiepunten

Jaar 1 - start september 2017 (30 studiepunten)

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Psychologie van 
organisatie-
verandering

Duurzame inzetbaar-
heid op het werk

Psychodiagnostiek in de 
arbeids- en organisatie-
psychologie.
Deze cursus wordt ook 
aangeboden in kwartiel 1.

Loopbaanbegeleiding: 
theorie en praktijk

Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM0402 PM0602 PM0002 PM0502 PM9504

vast/variabel vast vast vast vast variabel

tentamenvorm opdracht schriftelijk tentamen 
(open vragen)

tentamen (cbi) + 
practicum (verplicht) + 
opdracht

opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen 6 febr 2018, 24 april 
2018, nov 2018

zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 10

Jaar 2  (30 studiepunten)

Geen vaste startdatum*

cursusnaam Stage arbeids- en organisatiepsychologie Empirisch afstudeeronderzoek: 
scriptie arbeids- en organisatiepsychologie

cursuscode PM0006 PM9606

vast/variabel variabel variabel

tentamenvorm opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 15 15

* Als u liever in een tempo van 20 studiepunten per jaar wilt studeren, kunt u er het best voor kiezen om scriptieplan en stage in het tweede jaar te doen en de 
 scriptie in het derde jaar.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

6417330

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Psychologie.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 18 november 2017

2 20 november 2017 t/m 10 februari 2018

3 12 februari t/m 28 april 2018 

4 30 april t/m 14 juli 2018
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Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Jaarrooster mastervariant Gezondheidspsychologie

Jaarrooster mastervariant Gezondheidspsychologie

Masteropleiding variant Gezondheidspsychologie - 60 studiepunten
Jaar 1 - start september 2017 (30 studiepunten)

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Gezondheids-
bevordering: theorie 
en toepassing

Ziektebeleving en 
patiëntbegeleiding

Psychodiagnostiek in de 
gezondheidspsychologie.
Deze cursus wordt ook 
aangeboden in kwartiel 1.

Interventies in de praktijk: 
positieve gezondheid

Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM1402 PM0702 PM0102 PM1502 PM9504

vast/variabel vast vast vast vast variabel

tentamenvorm schriftelijk tentamen 
(open vragen) + 
opdracht

schriftelijk tentamen 
(open vragen) + 
opdracht

tentamen (cbi) + 
practicum (verplicht) + 
opdracht

opdracht +
practicum (verplicht)

opdracht

tentamendata 15 nov 2017, 7 febr 
2018, 29 augustus 
2018

6 febr 2018, 23 april 
2018, nov 2018

zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 10

Jaar 2  (30 studiepunten)

Geen vaste startdatum*

cursusnaam Stage gezondheidspsychologie Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie

cursuscode PM0106 PM9706

vast/variabel variabel variabel

tentamenvorm opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 15 15

* Als u liever in een tempo van 20 studiepunten per jaar wilt studeren, kunt u er het best voor kiezen om scriptieplan en stage in het tweede jaar te doen en de 
 scriptie in het derde jaar.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

6417330

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Psychologie.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 18 november 2017

2 20 november 2017 t/m 10 februari 2018

3 12 februari t/m 28 april 2018 

4 30 april t/m 14 juli 2018

Open Universiteit
www.ou.nl

  

  

Masteropleiding variant Klinische psychologie deeltijd  - 60 studiepunten
Jaar 1 - start september 2017 (30 studiepunten)

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Klinische 
psychologie 3: 
de ambulante 
praktijk

Psychopathologie bij 
kinderen en adoles-
centen

Psychodiagnostiek in de 
klinische psychologie.
Deze cursus wordt ook 
aangeboden in kwartiel 1.

E-mental health interventies Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM0802 PM0902 PM0202   PM1002 PM9504

vast/variabel vast vast vast vast variabel

tentamenvorm tentamen (cbi) + 
opdracht

tentamen (cbi) tentamen (cbi) + 
practicum (verplicht) + 
opdracht

tentamen (cbi) opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 10

Jaar 2  (30 studiepunten)

Geen vaste startdatum*

cursusnaam Stage gezondheidspsychologie Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie

cursuscode PM0206 PM9806

vast/variabel variabel variabel

tentamenvorm opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 15 15

* Als u liever in een tempo van 20 studiepunten per jaar wilt studeren, kunt u er het best voor kiezen om scriptieplan en stage in het tweede jaar te doen en de 
 scriptie in het derde jaar.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

6417330

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Psychologie.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 18 november 2017

2 20 november 2017 t/m 10 februari 2018

3 12 februari t/m 28 april 2018 

4 30 april t/m 14 juli 2018
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Jaarrooster mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie

Jaarrooster mastervariant Levenslooppsychologie

Masteropleiding variant Levenslooppsychologie deeltijd - 60 studiepunten
Jaar 1 - start september 2017 (30 studiepunten)

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Levensloop-
psychologie

Coaching: een 
psychologisch 
perspectief

Psychodiagnostiek in de 
levenslooppsychologie. 
Deze cursus wordt ook 
aangeboden in kwartiel 1.

Positieve psychologie Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM1102 PM1302 PM0302   PM1202 PM9504

vast/variabel vast vast vast vast variabel

tentamenvorm tentamen (cbi) tentamen (cbi) + 
opdracht

tentamen (cbi) + 
practicum (verplicht) + 
opdracht

tentamen (cbi) + opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 10

Jaar 2  (30 studiepunten)

Geen vaste startdatum*

cursusnaam Stage gezondheidspsychologie Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie

cursuscode PM0306 PM9906

vast/variabel variabel variabel

tentamenvorm opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 15 15

* Als u liever in een tempo van 20 studiepunten per jaar wilt studeren, kunt u er het best voor kiezen om scriptieplan en stage in het tweede jaar te doen en de 
 scriptie in het derde jaar.

Startmomenten 

Vast Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen

Variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden. Let echter wel op in   
 welk kwartiel begeleiding is ingeroosterd.

6417330

Advies aan studenten bij het opstellen van een studieplan gebruik te maken van de studieschema’s en de cursuslijst in de studiegids 
2017/2018 van de bachelor Psychologie.

Kwartielen 2017-2018

Kwartiel 

1 4 september t/m 18 november 2017

2 20 november 2017 t/m 10 februari 2018

3 12 februari t/m 28 april 2018 

4 30 april t/m 14 juli 2018
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O P L E I D I N G E N  O N D E R W I J S W E T E N S C H A P P E N
- Master Onderwijswetenschappen 
- Schakelprogramma’s Onderwijswetenschappen

Master Onderwijswetenschappen

9

Structuur master

Elke cursus heeft een inschrijfduur van twaalf maanden met drie tentamenkansen. 
Het academisch jaar is ingedeeld in vier kwartielen van elk tien weken waarin begeleiding wordt gegeven, 
met aansluitend een tentamenweek. Elke cursus die in een kwartiel wordt aangeboden heeft een vaste start-
datum en een vaste einddatum. De student kan zich tot 18 dagen voor de start van de cursus aanmelden. 

Daarnaast heeft de master ook twee variabele cursussen te weten OM0403 Trends in onderwijs en onder-
wijswetenschappen en OM9919 Masterthesis. Dit zijn cursussen waarvoor u zich op ieder gewenst moment 
in het jaar, kunt aanmelden. De cursus Masterthesis heeft wel ingangseisen waaraan u moet voldoen om te 
kunnen starten met de thesis. Voordat u zich aanmeldt voor de Masterthesis kunt u zich oriënteren op de 
mogelijke onderzoektopics.
De nominale studielast is 30 EC op jaarbasis, dus 7,5 EC per kwartiel. Een cursus van 7,5 EC heeft een studie-
belasting van ongeveer 21 uur studie per week. 

U kunt de opleiding volgen in verschillende tempi. Het aanbevolen tempo is een tempo van 30 EC in een jaar. 
Dan is de studieduur van de master, die in totaal 60 EC in beslag neemt, twee jaar. Een lager tempo van 15 EC 
per jaar (het volgen van twee cursussen, per cursus met een studieperiode van 10 weken en aansluitend de 
tentamenweek) is ook mogelijk. U ontvangt het eventueel bijbehorende handboek van de cursus waarvoor u 
zich heeft aangemeld ca. 9 weken voor de start van de cursus, zodat u eerder kunt beginnen met zelfstudie. 
U kunt dan ook al gebruik maken van de cursussite op yOUlearn.ou.nl. De daadwerkelijke startdatum van de 
cursus in het kwartiel waarvoor u zich heeft aangemeld, is ook het startmoment van uw inschrijfperiode van 
12 maanden. Begeleiding door de docent beperkt zich tot het tijdvak van het kwartiel waarin u de cursus 
volgt. 

U hebt de begeleiding en feedbackmomenten nodig om het tentamen of de eindopdracht te kunnen maken. 
Een vak wordt direct afgesloten met het tentamen of de eindopdracht in de aansluitende tentamenweek 
waarvoor u zich tijdig dient aan te melden (zie pag. 23). Neemt u niet deel aan het tentamen dan vervalt uw 
eerste tentamenkans.  Een tentamen kan herkanst worden in de tentamenweek van het volgend kwartiel, 
ook daarvoor dient u zich dan tijdig aan te melden. De laatste tentamenmogelijkheid is kort voor verloop van 
de inschrijfperiode van twaalf maanden.

Eerste tentamenkans uitstellen, zie pagina 22.

Opleidingsschema master Onderwijswetenschappen

code titel kwartiel begeleidingsvorm tentamenvorm

Eerste jaar

OM0003 Onderwijswetenschappen: theorie en 
onderzoek in de praktijk

1 en 3 Startbijeenkomst, online begeleiding en 
virtuele klas

opdracht

OM0213 Methoden voor onderwijs- 
onderzoek*

2 en 4 Online begeleiding, groepsbijeenkomst 
en virtuele klas

opdracht

OM0103 Ontwerpen van onderwijs 3 en 1 Online begeleiding en virtuele klas opdracht

OM0313 Atelier* 4 en 2 Online begeleiding en virtuele klas opdracht

Tweede jaar

OM0403 Trends in onderwijs en onderwijswe-
tenschappen

variabel Online begeleiding en virtuele klas opdracht

OM9919 Masterthesis* variabel Online en individuele begeleiding Eindscriptie

* deze cursus heeft ingangseisen

12

ken. Een vak wordt direct afgesloten met het tentamen of eindopdracht in de aansluitende tentamenweek 
waarvoor u zich tijdig dient aan te melden. Het CBI-tentamen heeft een langere tentamenweek (zie pag.23). 
Neemt u niet deel aan het tentamen dan vervalt uw eerste tentamenkans. Een tentamen kan herkanst wor-
den in de tentamenweek van het volgend kwartiel, ook daarvoor dient u zich dan tijdig aan te melden. De 
laatste tentamenkans is kort voor verloop van de inschrijfperiode van twaalf maanden.

Eerste tentamenkans uitstellen, zie pagina 22.

Schakelprogramma 1 (wo)

Schakelprogramma 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift. Via dit programma spij-
kert u zich bij op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opge-
nomen, in onderzoeksvaardigheden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met dit schakelpro-
gramma toelating tot het mastertraject:
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) van 

Nederlandse universiteiten;
- het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten;
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse 

universiteiten;
- het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten.

Het schakelprogramma is het afgelopen jaar gereviseerd. Het kan zijn dat uw studiepad aangepast dient te 
worden. Dat is het geval als er een of meer oude cursussen ( bijvoorbeeld S13131, S05271 of S04251) in uw 
studiepad staan die u nog moet volgen. Deze cursussen zijn vervangen door nieuwe cursussen. Neem dan 
contact op met de studieadviseur. Uw studiepad wordt daarop aangepast. Zodra uw vernieuwd studiepad 
online is, kunt u de nieuwe cursus bestellen.
onderwijswetenschappen@ou.nl

Jaarrooster schakelprogramma 1

Kwartielen 2017-2018

kwartiel startmomenten

1 4 september 2017 t/m 10 november 2017 vast Deze cursus kent een vast start- en eindmoment met aanslui-
tend het tentamen

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018 variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden (ook 
in de zomerperiode)

3 12 februari 2018 t/m 20 april 2018 * Deze cursus heeft een ingangseis. Zie: www.ou.nl/studieaan-
bod/cursuscode  <-- invullen

4 30 april 2018 t/m 6 juli 2018

De cursussen staan vermeld in de juiste volgorde

code titel EC vorm begeleiding in kwartiel begeleidingsvorm

OB0002 Over leren, onderwijs en instructie 5 vast 1 of 3 online begeleiding

PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-
analyse

5 vast 2 of 4 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel 
onderzoek*

5 vast 3 of 1 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

PB0702 Literatuurstudie 5 variabel online begeleiding

PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel 
onderzoek*

5 vast 4 of 2 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

* deze cursus heeft ingangseisen

Schakelprogramma 1 ( WO)

Schakelprogramma 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift. Via dit programma spij kert u zich bij 
op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opge nomen, in onderzoeksvaardig-
heden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met dit schakelpro gramma toelating tot het mastertraject:
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) van Nederlandse 
 universiteiten;
- het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten;
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse universiteiten;
- het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten.

De cursussen staan vermeld in de juiste volgorde

* deze cursus heeft ingangseisen
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Schakelprogramma 2 (hbo)

Schakelprogramma 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kunt u uw 
onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen.

De volgende getuigschriften geven in combinatie met dit schakelprogramma toelating tot de 
masteropleiding:
- een hbo-bachelorgetuigschrift;
- een hbo-mastergetuigschrift;
- Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer).

Jaarrooster schakelprogramma 2

Kwartielen 2017-2018

kwartiel startmomenten

1 4 september 2017 t/m 10 november 2017 vast Deze cursus kent een vast start- en eindmoment met aanslui-
tend het tentamen

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018 variabel Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden (ook 
in de zomerperiode)

3 12 februari 2018 t/m 20 april 2018 * Deze cursus heeft een ingangseis. Zie: www.ou.nl/studieaan-
bod/cursuscode  <-- invullen

4 30 april 2018 t/m 6 juli 2018

De cursussen staan vermeld in de juiste volgorde

code titel EC vorm begeleiding in kwartiel begeleidingsvorm

OB0002 Over leren, onderwijs en instructie 5 vast 1 of 3 online begeleiding

PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-
analyse

5 vast 2 of 4 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel 
onderzoek*

5 vast 3 of 1 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

PB0702 Literatuurstudie 5 variabel online begeleiding

PB1302 Wetenschapsfilosofie^ 5 variabel online begeleiding

PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel 
onderzoek*

5 vast 2 of 4 online begeleiding met
groepsbijeenkomsten

* deze cursus heeft ingangseisen

^ alleen voor studenten met een hbo-achtergrond

Jaarrooster schakelprogramma
Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 
2017-2018 en de ingangseisen per cursus. Indien u wenst af te wijken van het normrooster, bespreekt u dit 
met uw studieadviseur.  
U kunt zich al één kwartiel vooraf tot drie weken voor de start van de vaste cursus aanmelden voor deelname.
U krijgt dan alvast toegang tot de digitale leeromgeving.  De inschrijftermijn van vaste cursussen begint op 
het moment van de start van het kwartiel.
U kunt aan onderstaande normtrajecten geen rechten ontlenen.

Schakelprogramma 2 (hbo)

Schakelprogramma 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kunt u uw onderwijskun-
dige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. De volgende getuigschriften 
geven in combinatie met dit schakelprogramma toelating tot de masteropleiding:
- een hbo-bachelorgetuigschrift;
- een hbo-mastergetuigschrift;
- Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer).

De cursussen staan vermeld in de juiste volgorde

* deze cursus heeft ingangseisen

^ alleen voor studenten met een hbo-achtergrond

Jaarrooster schakelprogramma
Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in
2017-2018 en de ingangseisen per cursus. Indien u wenst af te wijken van het normrooster, bespreekt u dit
met uw studieadviseur.
U kunt zich al één kwartiel vooraf tot drie weken voor de start van de vaste cursus aanmelden voor deelname.
U krijgt dan alvast toegang tot de digitale leeromgeving. De inschrijftermijn van vaste cursussen begint op
het moment van de start van het kwartiel.
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Studiecentra 

STUDIECENTRUM ANT WERPEN 
Universiteit Antwerpen
Blindestraat 14 – 2000 Antwerpen 
T 03 – 265 47 71 
E info-ou@uantwerpen.be 
www.uantwerpen.be/ou 

Openingstijden 
dinsdag en donderdag 12.30 – 20.00 uur 
woensdag 10.00 – 17.00 uur 
vrijdag 10.00 – 14.00 uur 

Tentamentijden - CBI 
dinsdag 13.00 – 16.00 uur 
woensdag 09.30 – 12.30 uur 
donderdag 18.00 – 21.00 uur 

STUDIECENTRUM BRUSSEL 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2 B, lokaal 3B206  1050 Brussel 
T 02 – 629 35 06 
E openuniversiteitbrussel@vub.ac.be
www.vub.ac.be/werken-studeren/open-universiteit

Openingstijden 
Enkel op afspraak 

Tentamentijden - CBI 
woensdag 14.00 - 17.00 uur en 18.00 - 21.00 uur 
(tweewekelijks)
vrijdag 10.00 - 13.00 uur

STUDIECENTRUM GENT 
Universiteit Gent 
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 1e verdieping - 9000 Gent 
T 09 – 331 00 66 
E openuniversiteit@ugent.be 
www.ugent.be/openuniversiteit 

Openingstijden 
dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 13.00 
– 17.00 uur 
donderdag 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur  (na 
17.00 uur op afspraak).
zaterdag 10.00 – 12.00 uur (enkel de eerste zaterdag van 
de maand – de data staan op de website) 

Tentamentijden - CBI 
maandag 18.00 – 21.00 uur 
woensdag 13.30 – 16.30 uur 
vrijdag 09.30 – 12.30 uur 

STUDIECENTRUM HASSELT 
Universiteit Hasselt 
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
T 011 - 26 81 62 
E info@openuniversiteithasselt.be 
www.openuniversiteithasselt.be

Openingstijden 
woensdag 13.00 – 16.00 uur
vrijdag 9.00 – 13.00 uur
zaterdag 9.00 – 13.00 uur (elke 1e en 3e zaterdag van de 
maand, behalve in juli en augustus)
Alleen op afspraak (maandag en woensdag van 16.00 tot 
18.00 uur)

Tentamentijden - CBI 
woensdag 13.30 – 16.30 uur 
vrijdag 09.30 – 12.30 uur 
zaterdag 09.30 – 12.30 uur (elke 1e en 3e zaterdag van de 
maand, behalve in juli en augustus)

STUDIECENTRUM KORTRIJK 
KU Leuven - Campus Kortrijk 
E. Sabbelaan 53, gebouw B, lokaal B512 en B523,  – 8500 
Kortrijk 
T 056 - 24 61 39 
E oukulak@kuleuven.be
www.kuleuven-kulak.be/nl/permanente-vorming/ou/

Openingstijden 
maandag 13.30 – 16.30 uur
woensdag 13.30 – 19.00 uur
en op afspraak.

Tentamentijden - CBI 
maandag 13.30 – 16.30 uur 
woensdag 13.30 – 16.30 uur 
woensdag 18.00 – 21.00 uur 

STUDIECENTRUM LEUVEN 
KU Leuven
Kapeldreef 62 - 3001 Heverlee 
T 016 - 32 82 10 
E info.ou@kuleuven.be
www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/
OpenUniversiteit/

Openingstijden 
Alleen op afspraak op
Maandag 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur

Tentamentijden - CBI
maandag om 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur
donderdag om 11.00 uur en 14.00 uur
zaterdag om 11.00 uur
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Open Universiteit in Vlaanderen www.ou.be

bachelor - master - losse cursussen 
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De wetenschapsgebieden van de Open Universiteit

i n f o r m a t i c a

m a n a g e m e n t w e t e n s c h a p p e n

n a t u u r w e t e n s c h a p p e n

Service en informatie 
Heeft u vragen over uw studie of wil 
u informatie over het dichtstbijzijnde 
studiecentrum? 

Neem dan contact op met een van onze 
medewerkers of kijk op de website voor  
onze bereikbaarheid. 

T +31 (0)45 - 576 2888
www.ou.be/directcontact
www.ou.be/studiecentrum

Algemene coördinatie 

Open Universiteit - Vlaanderen
Blindestraat 14, B-2000 Antwerpen 

Open Universiteit - Nederland
Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen - NL
Postbus 2960, 6401 DL Heerlen - NL

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
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