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1. Wanneer begint mijn studie?  

De eerste week van het rooster ziet er voor studenten Pedagogische Wetenschappen als volgt uit  (Studenten van de 
Academische Pabo ontvangen apart informatie over hun rooster van de eerste week):  

Ma 2-9-2019 09.00 -10.30 uur SC01  Introductiecollege en Introductiecollege ICT  

Ma 2-9-2019 15.00-16.00 uur  SA41  Praktische onderwijsinformatie en studieadvies  

Wo  4-9-2019 tussen 9.00-17.00 uur Diverse zalen De eerste bijeenkomsten van het Tutoraat voor groepen 

Do 5-9-2019 tussen 11.00-17.00 uur Diverse zalen De eerste bijeenkomsten van het Tutoraat voor groepen  

Vr 6-9-2019 11.15-13.00 uur SC01  Inleiding in de Psychologie 

Zaal SC01 is de grote collegezaal in het souterrain (kelder) van het Pieter de la Courtgebouw. Je bereikt het 
souterrain via de trappen bij het Onderwijs Servicecentrum. Zaal 1A20 bevindt zich op de eerste verdieping. 

2. Zijn er nog andere introducties of openingen? 

Je kunt ook deelnemen aan de opening van het academisch jaar op de faculteit op dinsdag 3 september om 16.00 
uur in de hal van het gebouw. Deze opening is niet verplicht, maar het is wel een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met studenten binnen de  faculteit.  

3. Wat is het handigste startpunt voor het zoeken van informatie over de opleiding? 

Het handigste startpunt is de studentenwebsite van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. 
https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.232544151.923946295.1558945092-
1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc  

 

 

4. Waar kan ik mijn rooster vinden? 

Je kunt het rooster van een studieonderdeel raadplegen via de digitale Studiegids. Bij de vakbeschrijving zijn links 
naar de roosters opgenomen van de hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Bij de volgende vraag wordt 
beschreven hoe je in de digitale Studiegids de onderdelen van het eerste jaar kunt vinden.    

https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.232544151.923946295.1558945092-1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.232544151.923946295.1558945092-1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
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Er is nog een manier waarop je je rooster kunt raadplegen, namelijk via uSis. Daarin staat jouw persoonlijke 
weekrooster met alle bijeenkomsten en tentamens waarvoor jij jezelf hebt ingeschreven. Hoe je daar komt, zal 
uitgelegd worden in het introductiecollege ICT op maandag 2 september. Kijk voor informatie over het inschrijven 
voor vakken naar de vraag die daarover gaat op pagina 9. 

Een laatste manier om het rooster te vinden is om e klikken op de knop ‘rooster’ in de rechterkolom op de 
studentenwebsite van je opleiding (zie het screenshot op pagina 4). 

5. Waar kan ik de informatie over een studieonderdeel vinden? 

Als je een onderdeel gaat volgen, wil je weten waarover het gaat, wat het doel is, welke werkvormen er gebruikt 
worden en hoe de toetsing is geregeld. Informatie over de studieonderdelen van het eerste jaar vind je in de digitale 
Studiegids: 
https://studiegids.universiteitleiden.nl/search?for=programmes&q=Pedagogische+wetenschappen&edition=2019-
2020.  

Je kunt in de Studiegids komen vanuit de studentenwebsite van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen:  
https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.255740232.1544783045.1548064863-
1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc. 

Je ziet in de rechterkolom op deze website, onder “Direct naar”, een aantal onderwerpen die je kunt aanklikken, 
waaronder de Studiegids. Daarin vind je niet alleen de onderdelen van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, 
maar alle onderdelen van alle opleidingen die de Universiteit Leiden verzorgt. 

 

https://studiegids.universiteitleiden.nl/search?for=programmes&q=Pedagogische+wetenschappen&edition=2019-2020
https://studiegids.universiteitleiden.nl/search?for=programmes&q=Pedagogische+wetenschappen&edition=2019-2020
https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.255740232.1544783045.1548064863-1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
https://www.student.universiteitleiden.nl/?_ga=2.255740232.1544783045.1548064863-1222407128.1547728312&cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
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Op de pagina bevinden zich twee rolmenu’s links bovenaan (zie rood kader). Je kunt kiezen voor “vakken” of voor 
“opleiding”. Je kiest dan voor “opleiding “ en typt “Pedagogische Wetenschappen”. Als je op de pagina helemaal 
naar beneden scrolt,  vind je alle onderdelen van het eerste jaar van Pedagogische Wetenschappen. 

Je kunt bij “opleidingen” ook kiezen voor de term “Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo”,  al naar 
gelang wat voor jou van toepassing is.  

De afzonderlijke studieonderdelen kun je aanklikken, zodat je de beschrijving kunt lezen van het studieonderdeel. 
Beschreven zijn de volgende onderwerpen:  het doel van het onderdeel, de inhoud, hoe er onderwijs gegeven wordt, 
hoe er getoetst wordt en welke literatuur gebruikt wordt. Ook kun je daar de naam van de docent of de coördinator 
van het onderdeel vinden. Meestal is dat in de vorm van een link naar een e-mailadres van de docent of coördinator. 
Daar bevindt zich ook de link naar het rooster van het onderdeel. Studenten van de Academische Pabo vinden in de 
Studiegids alleen de vakken van Pedagogische Wetenschappen en niet de vakken van de Pabo! 

6. Waar kan ik het e-mailadres vinden van een medewerker of docent? 

Je vindt de naam van een medewerker of docent door in de zoekbalk bovenaan de pagina de naam van de persoon 
in te voeren en op  het loepje te klikken. 
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De contactgegevens van een medewerker van de Universiteit Leiden worden daar weergegeven. Contactgegevens 
van medestudenten vind je niet via deze weg. 

 

7. Welke boeken moet ik aanschaffen? 

Er is een boekenlijst waarop alle boeken die gebruikt worden in het eerste semester van 2019-2020 vermeld staan. 
De Studievereniging Emile verstrekt deze boekenlijst en je kunt hem vinden op hun website (zie onder).  De meeste 
boeken worden ook vermeld in de Studiegids bij de vakbeschrijving van ieder studieonderdeel. Overige literatuur 
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wordt op Blackboard vermeld. Blackboard is het elektronische schoolbord dat docenten gebruiken om informatie 
over het onderdeel op te plaatsen. Meestal verschijnt dit later, vlak voor aanvang van een onderdeel.  

8. Waar kan ik de boeken kopen die in de opleiding gebruikt worden? 

Je kunt je boeken onder andere  bestellen via studievereniging Emile. Leden van deze studievereniging krijgen  
korting op de prijs van de boeken die aangeschaft worden via hen. Deze studievereniging heeft een webshop die je 
kunt vinden via hun website: http://studievereniging-emile.nl. Je vindt dit onder het tabblad “Studie” op de home 
pagina van Emile. Op de website van Emile wordt vermeld wanneer de webshop geopend is en wanneer deze sluit. 
Je kunt studieboeken natuurlijk ook bestellen bij diverse boekhandels. Je kunt boeken lenen in de bibliotheek van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen (zie hieronder), maar er is een beperkt aantal exemplaren aanwezig. Soms kun je 
boeken aanschaffen via ouderejaarsstudenten die hun boeken te koop aanbieden op verschillende plaatsen. Let in 
dat geval goed op de druk van de boeken. 

9. Waar kan ik readers/syllabi kopen? 

Bij sommige onderdelen worden naast boeken en losse artikelen, ook readers of syllabi gebruikt. Readers en syllabi 
kunnen worden aangeschaft via www.readersonline.leidenuniv.nl (zie hieronder).  

 

10. Is er een bibliotheek in het gebouw? 

In het Pieter de la Courtgebouw is een bibliotheek aanwezig, speciaal voor de Sociale Wetenschappen. Deze bevindt 
zich op de begane grond en is toegankelijk met de LU-card (zie hierna). Studenten van de Universiteit Leiden zijn 
automatisch lid van deze bibliotheek. De website van de bibliotheek van FSW is: 
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/sociale-wetenschappen/. In het Tutoraat jaar 1 is een bibliotheekpracticum 
opgenomen waar je leert omgaan met de catalogi. 

11. Ik heb nog geen collegekaart. Is dat erg?  

Als je alles hebt gedaan (aanmelden in Studielink, alle checklists afgehandeld, betaling geregeld) en je hebt nog geen 
collegekaart op 31 augustus, dan is dat niet erg. De maand augustus is een zeer drukke maand voor de  centrale 
studentenadministratie, dus het kan even duren voor je de collegekaart ontvangt. Heb je vragen daarover, neem dan 
contact op met de Front Office Studentenzaken in PLEXUS, telefoon 071-5278011. Ze zijn gehuisvest in Kaiserstraat 
25. 

http://studievereniging-emile.nl/
http://www.readersonline.leidenuniv.nl/
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/sociale-wetenschappen/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/frontoffice-studentenzaken/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
https://www.universiteitleiden.nl/locaties/studentencentrum-plexus#tab-1
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De collegekaart is het bewijs dat je ingeschreven bent. Het is iets anders dan de zogenaamde LU-kaart. 

12. Wat is een LU-kaart en hoe kom ik eraan? 

Een LU-kaart verschaft je toegang tot allerlei universitaire ruimtes en voorzieningen, zoals de bibliotheek en de  
kopieerapparaten. Soms ontvang je op vertoon van je LU-kaart korting bij musea. De LU-kaart is geen bewijs van 
inschrijving bij de universiteit.  

Je kunt de LU-Card op twee verschillende manieren aanvragen: 
• Je gaat langs bij Studentencentrum Plexus (Kaiserstraat 25, Leiden) 
• Je vraagt hem online aan via lu-card@leidenuniv.nl 

Alle vragen over de LU-card worden hier beantwoord.  

13. Wat is uSis? 

uSis is een studieresultatenregistratiesysteem dat via internet te bereiken is. In uSis worden de door jou behaalde 
studieresultaten bij de opleiding opgeslagen en je kunt deze in het systeem raadplegen door in te loggen met je 
accountnaam en password. Deze ontvang je van de Front Office Studentenzaken. Alle studenten zijn verplicht zich in 
uSis aan te melden voor colleges, werkgroepen en (her)tentamens door in dit systeem in te loggen. Ook kunnen zij er 
hun weekrooster raadplegen.  Bij de start van je opleiding in september  ben je voor een aantal onderdelen door het 
Onderwijs Servicecentrum al ingeschreven. Welke dat zijn, lees je bij de volgende vragen.  

De URL van uSis is: https://usis.leidenuniv.nl en de website van uSis ziet er als volgt uit: 

 

 

14. Moet ik mij vóór 1 september al  inschrijven voor de colleges, werkgroepen en tentamens in uSis? 

Normaal gesproken moet je altijd jezelf inschrijven voor alle colleges, werkgroepen en tentamens van de opleiding. 
Zie: https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-
tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/developmental-psychopathology-in-
education-and-child-studies-research-msc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2 . 
Echter, voor de werkgroepen,  colleges en tentamens  van het eerste blok, is dit al voor je gedaan: Inleiding in de 
pedagogische Wetenschappen A,  Inleiding in de psychologie, Inleiding in de grondslagen en het Tutoraat jaar 1. 

mailto:lu-card@leidenuniv.nl
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/overige-administratieve-zaken/collegekaart-en-andere-passen/lu-card/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc
https://usis.leidenuniv.nl/
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/developmental-psychopathology-in-education-and-child-studies-research-msc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/developmental-psychopathology-in-education-and-child-studies-research-msc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/developmental-psychopathology-in-education-and-child-studies-research-msc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2
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Wat je nog wel moet doen is jezelf inschrijven voor eventuele herkansingen voor deze vakken en voor alles van de 
overige vakken van het eerste jaar. Hoe dat moet, weet je na 2 september, als dat is uitgelegd in het ICT-college. LET 
OP: Je kunt niet meedoen als je niet bent ingeschreven. Je kunt in je persoonlijke weekrooster in uSis controleren of 
je ingeschreven bent voor een tentamen of herkansing. Mocht je onverhoopt toch vergeten zijn om jezelf op tijd in 
te schrijven voor een (her)tentamen, meldt dit dan altijd zo snel mogelijk  bij de Examencommissie van Pedagogische 
Wetenschappen via examencommped@fsw.leidenuniv.nl.  De Examencommissie besluit dan of je alsnog mag 
meedoen aan het tentamen.  

15. Wat moet ik doen als ik niet aanwezig kan zijn bij een werkgroep/bijeenkomst van het Tutoraat? 

Sommige vakken hebben een aanwezigheidsplicht, zoals onder andere bij het Tutoraat jaar 1 en Gesprekstechnieken 
en Practicum Wetenschappelijk Schrijven het geval is. Als je een bijeenkomst niet kunt bijwonen door 
omstandigheden, licht je de coördinator/werkgroepbegeleider/tutor voorafgaande aan de bijeenkomst in met 
opgave van reden. Voor de gemiste bijeenkomst maak je in overleg met de coördinator of werkgroepbegeleider een 
vervangende opdracht, ook als je door overmacht niet aanwezig kon zijn. Als je meer bijeenkomsten mist dan is 
toegestaan, kun je niet meer aan de eisen van het vak voldoen. Verwacht je dat dit bij jou kan gebeuren, 
bijvoorbeeld omdat je met persoonlijke omstandigheden te maken hebt,  neem dan contact op met de 
studieadviseur. Op Blackboard staat in de studiewijzer per vak aanvullende informatie over de exacte regels die bij 
afwezigheid gehanteerd worden. 

16. Wat moet ik doen als ik niet kan deelnemen aan een tentamen? 

Het kan gebeuren dat je jezelf hebt aangemeld voor een tentamen en niet kunt deelnemen. Je kunt dan gebruik 
maken van de herkansing. In uSis kun je jezelf daarvoor weer aanmelden. Als je niet kunt deelnemen is het zinvol, 
maar niet verplicht om je af te melden. Als je voor de eerste gelegenheid  een onvoldoende hebt behaald, neem je 
deel aan de herkansing. Er zijn regels en richtlijnen die gelden bij tentamens. Die vind je op de website die onder 
vraag 13 is genoemd. 

17. Waar vind ik de collegezalen/werkgroepruimtes? 

Veel colleges en bijeenkomsten zijn in het Pieter de la Courtgebouw. In het rooster kun  je de zaalnummers vinden. 
De nummers zijn samengesteld uit letters en cijfers, bijvoorbeeld SC01. S betekent Souterrain, C betekent Centrale 
deel van het gebouw, A duidt de A- vleugel aan en B de B-vleugel. 01 verwijst naar het nummer van de zaal. 
Bijvoorbeeld: Zaal 1A20 is zaal nummer 20 op de 1e  verdieping in de A-vleugel.  

Het onderwijs wordt ook in andere gebouwen in Leiden gegeven en tentamens vinden vrijwel nooit in het Pieter de 
la Courtgebouw plaats. Als er gebruik gemaakt wordt van andere locaties, dan wordt in het rooster aangegeven wat 
de locatiegegevens zijn. Een overzicht van alle universitaire locaties vind je op 
https://www.universiteitleiden.nl/locaties. 

18. Wat is Blackboard? 

Blackboard is het elektronische schoolbord van de universiteit. Zodra je je accountnaam en password hebt 
ontvangen van de universiteit, kun je inloggen in Blackboard en bij de informatie komen die docenten erop plaatsen. 
Je ontvangt een e-mailbericht zodra de docent een mededeling plaatst. Het is belangrijk om je te “enrollen” voor de 
vakken en regelmatig in te loggen en nieuwe informatie voor ieder onderdeel te bekijken. Op maandag 2 september 
wordt tijdens het ICT-college de werking van Blackboard uitgelegd. Blackboard is te bereiken via deze link: 
https://blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp. De site is  herkenbaar aan dit inlogscherm: 

mailto:examencommped@fsw.leidenuniv.nl
https://www.universiteitleiden.nl/locaties
https://blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp
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19. Kan ik kopiëren en printen in het Pieter de la Courtgebouw? 

In het Pieter de la Courtgebouw staan kopieer- en printapparaten die speciaal bedoeld zijn voor studenten. Ze staan 
in het souterrain en op de eerste verdieping, bij de Copy en Printshop en Servicedesk. Om te kunnen kopiëren of 
printen heb je een LU-card nodig waarop een saldo is opgeladen.  Informatie en een handleiding over het kopiëren 
met een LU-card vind je op deze website: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-
studeren/studie/studiefaciliteiten/printen--kopieren/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast 

Printen kan vanaf iedere student-pc in het gebouw. De printers, die tegelijk ook de kopieerapparaten zijn, bevinden 
zich eveneens in het souterrain en op de eerste verdieping. 

Let goed op dat je de juiste printer kiest: 

 In het souterrain staan printers MF009, MF012 en MF013 

 Op de eerste verdieping staat printer MF008, naast de servicedesk.   

 In de bibliotheek staan printers MF007 en MF010 

 De overige kopieerapparaten in het gebouw zijn bedoeld voor medewerkers. 

20. Waar staan de student-pc’s in het gebouw? 

De student-pc’s staan in het souterrain, op de eerste tot en met de vierde verdieping tegenover de centrale trap en 
in de volgende ruimtes: 1A26, 1A28, 1A30, 1A32, 1A46, 2B04.  

In het gebouw is Wi-Fi beschikbaar. Ook zijn er laptopaansluitingen. 

21. Waar vind ik kluisjes in het gebouw? 

De kluisjes zijn gesitueerd naast SC01 in het souterrain en bij zaal 1A20 op de eerste verdieping. 

22. Wat is de Servicedesk?  

De Servicedesk bevindt zich op de eerste verdieping, naast de Copy- en Printshop. Studenten kunnen daar een 
zaaltje reserveren of studiemateriaal aanschaffen, zoals USB-sticks. Je kunt daar contant betalen of met PIN.  

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studiefaciliteiten/printen--kopieren/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studiefaciliteiten/printen--kopieren/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/gebouwen/servicedesk-en-recepties/servicedesk-en-recepties/sociale-wetenschappen?_ga=2.43652261.101911544.1559562037-1097916148.1547739663&cf=sociale-wetenschappen#tab-2
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23. Wat is het Onderwijs Servicecentrum (OSC) 

Het OSC bevindt zich  op de begane grond van het Pieter de la Courtgebouw en is het eerste aanspreekpunt voor al 
je vragen. De medewerkers helpen je meteen of ze kunnen je doorverwijzen naar het Instituut Pedagogische 
Wetenschappen op de vierde verdieping. Op hun website vind je meer informatie over openingstijden en waarvoor 
je bij hen terecht kunt. 

24. Wat is het Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen? 

De Instituutsbureau biedt administratieve en organisatorische ondersteuning aan docenten en studenten van 
Pedagogische Wetenschappen. Voor studenten is het belangrijk om te weten dat de studieadviseurs van 
Pedagogische Wetenschappen deel uitmaken van het Instituutsbureau. Meer informatie vind je op de website van 
het Instituutsbureau. 

25. Waarvoor gaan studenten naar een studieadviseur? 

Studenten gaan naar een studieadviseur om te overleggen over zaken die met de studie te maken hebben, zoals  
keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden of om over persoonlijke omstandigheden die de studie belemmeren 
te overleggen. De studieadviseurs zijn verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Iedere opleiding 
heeft zijn eigen studieadviseur(s); deze weet dan ook het meeste van de gang van zaken binnen jouw opleiding 
Pedagogische Wetenschappen. De studieadviseur voor studenten in de propedeutische fase van Pedagogische 
Wetenschappen is Sjanie Koolstra. Informatie over de studieadviseurs vind je op deze site.  

26. Waar kan ik terecht met een andere vraag over het eerste jaar van Pedagogische Wetenschappen dan de 
vragen die hierboven worden behandeld? 

Aanvullende informatie over de opleiding vind je in het Wegwijsboekje 2019-2020 die vanaf half juli verkrijgbaar is. 
Tijdens de introductie op maandag 2 september wordt dit uitgedeeld. Je kunt een bericht sturen met je vraag naar 
de mailbox van de studieadviseurs studieadviseurspedagogiek@fsw.leidenuniv.nl.  

 

  

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/onderwijsadministraties/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/sociale-wetenschappen/instituten/pedagogische-wetenschappen/instituutsbureau?_ga=2.259269578.178733325.1527065601-183919399.1512996400
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/studieadviseurs/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-2
mailto:studieadviseurspedagogiek@fsw.leidenuniv.nl
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 

 

 


