
HANDLEIDING PRESENTATIES MASTERPROJECTEN EDUCATION AND CHILD STUDIES 
 
Alle Masterprojecten binnen de Masteropleiding Education and Child Studies worden afgesloten 
met een power point presentatie tijdens een symposium.  
 
De symposia vinden één keer per maand 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 
op deze website te downloaden is. Er wordt per symposium een programma vastgesteld dat per 
mail aan de deelnemende studenten bekend zal worden gemaakt. Een symposium wordt begeleid 
door een voorzitter (een docent). De symposia worden bijgewoond door de studenten die de 
presentaties verzorgen. Elke presenterende student mag maximaal twee gasten meenemen. 
 
De student mag een presentatie verzorgen wanneer het Masterproject in een vergevorderd 
stadium verkeert. Data, resultaten en conclusies dienen beschikbaar te zijn. De begeleider van het 
Masterproject 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 ondertekende formulier kan per mail worden gestuurd naar 
Gluykx@fsw.leidenuniv.nl. 
 
De presentatie is een verplicht onderdeel van alle specialisaties van de Masteropleiding Education 
and Child Studies. Het resultaat zal in uSis vermeld worden. Om te kunnen afstuderen moet een 
student aan deze verplichting voldaan hebben.  
 
Informatie presentatiebijeenkomst Masterproject 
 
Beschrijving  
Studenten geven een presentatie over hun Masterscriptieonderzoek in een bijeenkomst met 
meerdere presenterende studenten, docenten en andere belangstellenden.  
 
Toegangseisen 
De presentatie van het scriptieonderzoek is een verplicht onderdeel van het Masterproject.  
De presentatie mag plaatsvinden zodra de conclusies van het onderzoek bekend zijn, ook als de 
tekst van de Masterscriptie nog niet volledig gereed is. 
 
Leerdoelen 
• Voorbereiden van een mondelinge wetenschappelijke presentatie, 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 een door de begeleidende docent getekend formulier in 

te leveren bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen of per mail te sturen aan 
Gluykx@fsw.leidenuniv.nl 

• Per student kunnen maximaal twee belangstellenden worden uitgenodigd om de 
presentatie bij te wonen. 

• Het is voor presenterende studenten verplicht om de gehele bijeenkomst bij te wonen.  
 
Inhoud presentatie 
De presentatie behandelt ten minste de volgende aspecten: 
• 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. 

 
Beoordeling 
• De presentatie wordt met een voldoende of onvoldoende beoordeeld. 
• De voorzitter geeft de beoordeling. Daarvoor wordt een standaard beoordelingsformulier 

gebruikt. Het ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier wordt kort na de 
presentaties door de voorzitter ingeleverd bij de onderwijsdienst. 

• De 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 drie dagen na de presentatie ophalen bij de Instituutsdienst 
Pedagogische Wetenschappen. 

 
 

Datasymposia en 
aanmeldings-termijn 

 
Zie website 

Aanmelden o Aanmeldingsformulier op de website Student dient het door de docent ondertekende 
aanmeldingsformulier in bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen, of per mail 
bij Gluykx@fsw.leidenuniv.nl 

Programma 
symposium 

Wordt door de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen opgesteld en bekend gemaakt 
per mail bij de deelnemende studenten  

Voor-zieningen Beamer en laptop of desktop zijn beschikbaar 
 

 

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/onderzoekservaring-opdoen/sociale-wetenschappen/education-and-child-studies-msc?cf=sociale-wetenschappen&cd=education-and-child-studies-msc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/studenten-pedagogiek/registration-form-presentation-masters-thesis.pdf
mailto:Gluykx@fsw.leidenuniv.nl

