
HANDLEIDING POSTERPRESENTATIES BACHELORPROJECTEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 
Alle Bachelorprojecten binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen worden 
afgesloten met een Posterpresentatie tijdens een symposium.  
De symposia vinden een aantal keer per jaar plaats. De data worden jaarlijks vastgesteld en zijn te 
vinden in het rooster op de website. Studenten dienen zich aan te melden met een formulier dat 
van de website van het Instituut te downloaden is. Er wordt per symposium een programma 
vastgesteld. Een symposium wordt begeleid door een of meer voorzitters (docenten). De symposia 
worden bijgewoond door de studenten die de posterpresentaties verzorgen. Elke presenterende 
student mag maximaal vier gasten meenemen. 
 
De student mag een posterpresentatie geven wanneer de digitale versie van de poster is 
goedgekeurd door de begeleider van het Bachelorproject. Data, resultaten en conclusies dienen 
beschikbaar te zijn. De begeleider van het Bachelorproject beoordeelt of de student aan een 
symposium kan deelnemen. Op het aanmeldingsformulier is daartoe een akkoordverklaring 
opgenomen die door de begeleider ondertekend moet worden. Het aanmeldingsformulier moet 
worden ingeleverd bij het Onderwijs Servicecentrum. 
 
De posterpresentatie is een verplicht onderdeel van de Bacheloropleiding Pedagogische 
Wetenschappen, van de Academische Pabo en het Pre-masterprogramma. Het resultaat wordt in 
uSis vermeld. Om te kunnen afstuderen moet een student aan deze verplichting voldaan hebben.  
 
Informatie posterpresentatiebijeenkomst Bachelorproject 
 
Studenten leveren eerst een digitale versie van de poster in bij hun begeleider. Pas als de 
begeleider deze digitale versie heeft goedgekeurd, kan een student zich opgeven voor het 
postersymposium en zijn poster laten printen. 
 
Workshop posters 
Het Bacheloratelier Pedagogische Wetenschappen biedt enkele keren per jaar een workshop 
posters maken aan. De data van deze workshops worden via hun website bekend gemaakt. 
 
Beschrijving van het Postersymposium 
Studenten geven een korte mondelinge presentatie (maximaal 5 minuten) over hun poster in een 
symposium met verschillende presenterende studenten, docenten en andere belangstellenden. 
De symposia vinden plaats in de hal op de vierde verdieping van de FSW. Hier worden 
posterborden geplaatst waarop studenten hun poster kunnen ophangen. Studenten moeten 10 
minuten voor aanvang aanwezig zijn om hun poster op te hangen. De mondelinge presentatie van 
de poster behandelt ten minste de volgende onderwerpen: 
• Vraagstelling  
• Onderzoeksmethode  
• Resultaten 
• Discussie 

o Beperkingen van het onderzoek. 
o Plaatsing van resultaten in een bredere wetenschappelijke context. 
o Implicaties voor maatschappij, onderzoeksveld, zorgsector etc. 

 



 
Toegangseisen 
De posterpresentatie van het scriptieonderzoek is een verplicht onderdeel van het 
Bachelorproject. De posterpresentatie mag plaatsvinden zodra de conclusies van het onderzoek 
bekend zijn, ook als de tekst van de Bachelorscriptie nog niet volledig gereed is. Voorwaarde voor 
deelnemen aan het postersymposium is dat de begeleidende docent de poster die de student 
digitaal heeft ingeleverd heeft goedgekeurd. 
 
Leerdoelen 

 Voorbereiden van een mondelinge wetenschappelijke posterpresentatie, met een goede 
inhoudelijke structuur en bronvermeldingen. 

 Trainen van mondelinge presentatie- en communicatievaardigheden. 

 Leren op een adequate en professionele manier kritische vragen te beantwoorden. 

 Oefenen in het stellen van kritische en relevante vragen naar aanleiding van 
wetenschappelijke presentaties. 

 
Planning 

 Studenten melden zich aan door het door de begeleidende docent getekende 
aanmeldingsformulier in te leveren bij het OSC 

 Per student kunnen maximaal vier belangstellenden worden uitgenodigd om de 
posterpresentatie bij te wonen. 

 Het is voor presenterende studenten verplicht om de gehele bijeenkomst bij te wonen.  
 
 
Beoordeling 

 De poster is door de begeleider van het Bachelorproject al beoordeeld op inhoud, 
taalgebruik, aantrekkelijkheid en overzichtelijkheid. Tijdens het postersymposium geeft de 
student een korte mondeling presentatie over de poster en beantwoordt vragen van het 
publiek. Deze mondelinge presentatie wordt beoordeeld op inhoud van de presentatie 
(opbouw, volledigheid en helderheid) en wijze van presentatie (houding, betrekken van het 
publiek, stemgeluid, professionele en adequate beantwoording van vragen).  

 De voorzitter geeft de beoordeling. Daarvoor wordt een standaard beoordelingsformulier 
gebruikt.  

 De mondelinge presentatie wordt beoordeeld met een V (Voldoende) of een O 
(Onvoldoende). Het behaalde resultaat wordt bekend gemaakt via uSis. Ook kunnen 
studenten een kopie van het beoordelingsformulier een week na de presentatie ophalen 
bij het OSC. 

 Studenten die een onvoldoende hebben gehaald kunnen de voorzitter vragen om 
feedback. Zij kunnen de posterpresentatie herkansen tijdens de volgende 
posterpresentatie. Daarvoor dienen zij zich zelf aan te melden bij het OSC. 
 

 
 
Data 
postersymposia 
en 
aanmeldings-

Zie: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-
studeren/studie/onderwijsinformatie/onderzoekservaring-opdoen/sociale-
wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-
wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2 
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termijn  

Aanmelden o Aanmeldingsformulier op https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-
studeren/studie/onderwijsinformatie/onderzoekservaring-opdoen/sociale-
wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-
wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2  

o Student dient het door de docent ondertekende aanmeldingsformulier in bij het OSC 

Programma 
postersymposium 

Wordt door het Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen opgesteld en bekend 
gemaakt via https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-
studeren/studie/onderwijsinformatie/onderzoekservaring-opdoen/sociale-
wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-
wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2  
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