In de B-II fase kan de student de overige 120 sp behalen.
Na het afronden van de B-l fase, zal de student een keus moeten maken uit een
van de verschillende majors. Een major is opgebouwd uit algemene en specifieke onderdelen. De algemene onderdelen worden zoveel als mogelijk in de
B-ll fase verzorgd. In het derde jaar zijn met name de specifieke onderdelen
gepland. Naast deze verplichte onderdelen zal de student het studieprogramma naar keuze moeten aanvullen met nog 60 studiepunten. Deze kan bestaan
uit minors en vakken naar eigen keuze. De studieprogramma’s van de majors,
aangeboden door de studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde staan hieronder vermeld.
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MISSIE EN VISIE

OPBOUW BACHELOROPLEIDING

VISIE

De studie omvat minimaal 180 creditpunten (cp). Deze creditpunten kunnen
in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I (een jaar) en in fase II
(twee jaren).

De Opleiding A&O is een geëngageerde studierichting met een ontwikkelingsgerichte aanpak die leidt tot een duurzame en rechtvaardige samenleving door
het academisch vormen van studenten die een bijdrage kunnen leveren aan
uitdagingen met een (ped)agogisch en onderwijskundig karakter.
MISSIE:
Het academisch vormen van studenten tot professionals die een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vanuit een
(ped)agogisch- en onderwijskundig perspectief.De studierichting A&O richt
zich daarbij op:
- Onderzoek: de (ped)agogische, onderwijskundige en psychologische vraagstukken onderzoeken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en het bekendmaken van de onderzoeksresultaten.
Het onderzoek heeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief karakter.
- Onderwijs: het analyseren van maatschappelijke vraagstukken op het gebied
van de (ped)agogiek, onderwijskunde en psychologie om te komen tot preventieve en curatieve hulpverlening die moet leiden tot duurzame sociale veranderingen.
Het didactisch concept bij de studierichting A&O is oplossingsgericht, activerend en zelfsturend.
- Dienstverlening:
• het beschikbaar stellen van data en experts,
• het signaleren en in kaart brengen van vraagstukken op het gebied van (ped)
agogiek, onderwijskunde en psychologie -gevraagd en ongevraagd,
• het bijdragen aan beleidsformulering en -uitvoering,
• het (helpen) ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trainingen.
Doelstellingvan de studierichting
De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) heeft
als doelstelling: wetenschappelijk onderwijs aan te bieden, systematisch en methodisch onderzoek te doen, gevraagd en ongevraagd diensten aan te bieden
op (ped)agogisch, onderwijskundig en psychologisch gebied.

Fase I
In het eerste studiejaar, fase I of de B-l fase, worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. De student kan 60 cp behalen.
Fase II
In fase II kan de student de overige 120 cp behalen. De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde biedt de mogelijkheid om te kiezen
tussen drie majors:
Agogiek (60 sp);
Onderwijskunde (60 sp);
Pedagogiek (60 sp).
EERSTE BACHELORJAAR (B-I FASE)
VAKKEN
Algemene Psychologie
Pedagogiek I
Methoden en Technieken van
onderzoek
Sociale Psychologie
Onderwijskunde
Statistiek

Sp’s
6
6
6

VAKKEN
Intellectuele Vaardigheden
Algemene Sociologie
Wetenschapsfilosofie

Sp’s
6
6
3

6
6
6

Agogische Wetenschappen
Suriname in de regio

6
3

