
Universitaire Pabo van Amsterdam      

Universitaire Pabo van Amsterdam

Nieuwe Prinsengracht 130

1018 VZ Amsterdam

Tel: 020 5257627

E-mail: upva@uva.nl 

www.universitairepabovanmasterdam.nl

Colofon:
Ontwerp en opmaak: Nancy Koot

Coverbeeld: Hollandse Hoogte

Redactie: bureau Communicatie, UvA

4-JARIGE BACHELOROPLEIDING

Leer lesgeven in de grote stad

Studieduur: 
4 jaar

Diploma’s: 

Bachelor of Education, hbo bachelor leraar 

basisonderwijs

Bachelor of Science (BSc), universitaire 

bachelor pedagogische wetenschappen

Kosten: 

wettelijk collegegeld

Aansluitende masters:  

Opvoedingsondersteuning (OOS), Onderwijs-

kunde

Voorlopleidingseisen:  

vwo-diploma, alle profielen

Meer weten?

De informatie in deze brochure is aan verandering onderhevig en er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend. Zie voor de meest recente gegevens de 
website of neem contact op met de onderwijsbalie.

WWW.UNIVERSITAIREPABOVANMASTERDAM.NL

Fadie Hanna | docent

De kracht van de UPvA ligt in onze 

UPvA studenten! Onze UPvA studen-

ten zijn enorm gedreven en enthou-

siast om zich continu te verdiepen in 

complexe onderwijs vraagstukken. 

Tijdens de lessen merk ik dan ook op 

dat UPvA studenten vraagstukken 

hebben waarop geen simpel ‘goed’  

 of ‘fout’ antwoord geformuleerd kan 

worden. Dit zijn dan ook de vraag-

stukken waar ik het meeste voldoe-

ning uithaal, want zo is iedereen, 

inclusief ik, continu bezig met het 

verbeteren van haar/zijn onderwijs. Immers “Great teachers know that they are the variable 

in the classroom. Good teachers consistently strive to improve, and the focus on something 

they can control: their own performance.”



tief. Bij de Amsterdamse basisscholen is 
namelijk veel vraag naar afgestudeerden 
van Universitaire Pabo van Amsterdam, 
omdat er is behoefte is aan mensen die 
de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
verbeteren. 

Locatie & faciliteiten
De UPvA is gehuisvest op het Roeters
eiland. Dit is in het centrum van Amster
dam en dichtbij Artis. Je vindt er naast  
de college en werkgroepzalen ook 
computerruimtes, studiezalen en de 
mensa.

Toelating, aanmelding en kosten
Met een vwodiploma, ongeacht het 
profiel, kun je een toelating aanvragen 
bij de UPvA. Als je voldoet aan de in
gangs eis, krijg je een intakegesprek. De 
intakeprocedure bestaat uit een gesprek, 

het bedenken van een les voor leerlingen 
van de basisschool en het maken van een 
taal en rekentoets.
Wanneer je vanuit het HBO instroomt 
gelden er aanvullende instroomeisen. 
Deze zijn terug te vinden op de website.

Meer weten
Meer informatie over de opleiding, 
toelating en intake vind je op de website. 
Kom ook eens naar een voorlichting of 
loop een keer mee.
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van Amsterdam krijg je twee diploma’s: 
een hbo bachelor leraar basisonderwijs 
(Bachelor of Education) en een universi
taire bachelor pedagogische wetenschap
pen (Bachelor of Science).

Hechte studentengroep
De UPvA biedt een volledig geïntegreerd 
programma met goede begeleiding 
vanuit de docenten. De UPvA is kleinscha
lig en laagdrempelig waardoor er veel 
contact is tussen de studenten en met de 
docenten. Als student aan de UPvA maak 
je deel uit van een enthousiaste en 
betrokken team.

Opleiding in het kort
De opleiding heeft een gevarieerd 
studieaanbod. Je leert over leerpsycho
logie, pedagogiek, onderwijsontwerp, 
opvoeding en ontwikkeling van kinderen, 
en onderzoek. Je leert over de schoolvak
ken, als Nederlands, Rekenen/wiskunde, 
Wetenschap & Techniek en kun je een 
keuze maken uit de meer creatieve 
vakken als Tekenen, Muziek en Drama. 

Het is een vol, gestructureerd en afwisse
lend studieprogramma.

Onderwijsvormen 
Je krijgt o.a. hoorcolleges, werkgroepen, 
onderzoeksopdrachten, trainingen voor 
beroepsvaardigheden, workshops voor de 
kunstzinnige vakken. Je gebruikt veel ICT 
bij het ontwerpen van onderwijs, leren 
rekenen en je filmt vaak. Ook doe je 
stages: de verhouding tussen theorie en 
praktijk is ongeveer 60  40. Voor je stage 
sta je voor de klas op een Amsterdamse 
basisschool en geef je les. Daarnaast doe 
je onderzoek in de school.

Wetenschappen op school
Bètavakken, techniek, aardrijkskunde 
en geschiedenis zijn de vakken waarmee 
je onderzoekende kinderen de wereld 
laat verkennen. Je maakt al snel actieve 
en dynamische lessen op niveau voor je 
stageklas.

Beroepsperspectief
De UPvA biedt een goed carrièreperspec

Trekt het werken in het basisonderwijs je aan en wil je een opleiding volgen op 
universitair niveau? Kies dan voor de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Je 
wordt opgeleid om kinderen van deze tijd te begrijpen, begeleiden en onderwijzen. Je 
krijgt vakkennis, praktijkervaring én leert onderzoek doen. De UPvA is een opleiding 
van de UvA en de HvA, waarbij je je richt op het basisonderwijs in Amsterdam en 
andere grote steden. 

Waarom de UPvA
Wetenschap én praktijk
Je leert enerzijds lesgeven en anderzijds 
leer je hoe je onderzoek doet. In de 
opleiding krijg je bijvoorbeeld vakken als 
pedagogiek, onderwijskunde, psycholo
gie, wetenschapsfilosofie én inleidingen 
over schoolvakken als taal, wiskunde/
rekenen, geschiedenis, natuur & techniek 
en aardrijkskunde. Door deze dubbele 
bachelor bouw jij mee aan het onderwijs 
van morgen. 

Direct aan de slag op een basisschool
Omdat het belangrijk is direct wat je leert 
tot te passen in de praktijk loop je vanaf 
de derde week in het eerste jaar stage op 
een opleidingsschool in Amsterdam. 

Tijdens je stages krijg je goede begelei
ding. Je leert niet alleen lesgeven voor de 
klas, je doet ook onderzoek op de school 
en in de klas. Docenten van de UPvA 
begeleiden je daarbij.

Grootstedelijke dynamiek
Het lesgeven op een school in de grote 
stad, met de daarbij komende dynamiek 
en problematiek, krijgt extra aandacht bij 
deze opleiding. Je houdt je tijdens de 
studie bezig met de rijkdom aan culturen, 
(mogelijke) taalachterstand bij jonge 
kinderen, leren denken van kinderen over 
zaken uit hun omgeving.

2 bachelordiploma’s in vier jaar
Na afronding van de Universitaire Pabo 

niels de Ruig | vierdejaars student  

Door colleges, werkgroepen en mijn stage op een basisschool 

heb ik ervaren dat lesgeven meer is dan alleen kinderen iets 

aanleren. Onderwijs is een complex vakgebied en bij de UPvA 

leer je vraagstukken vanuit meerdere perspectieven bekij-

ken. Zoals het perspectief van pedagoog, onderzoeker en 

ervaringsdeskundige in het onderwijs. Naast leren lesgeven 

doe je ook onderzoek. Op een basisschool in Amsterdam heb 

ik een jaar lang onderzoek gedaan naar technisch leesonder-

wijs. Op advies van de inspectie is er voor alle leerlingen een 

leesmethode ingevoerd om taalzwakke kinderen vloeiender 

te laten lezen. Door interviews met leerlingen en leerkrach-

ten ontdekte ik dat de kinderen die al goed konden lezen, 

niks bleken te hebben aan deze leesmethode. Het doel van 

de methode sloot dus niet aan bij deze groep leerlingen. Op basis van dit onderzoek heb ik 

de school kunnen adviseren. Als de combinatie van lesgeven in het basisonderwijs en 

onderzoek doen je aanspreekt, is de UPvA zeker iets voor jou.


