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PABO HVA
OPLEIDING TOT LERAAR BASISONDERWIJS

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je zet een nieuwe stap in je loopbaan.
►    Je maakt deel uit van een netwerk van

studenten en docenten.
►    Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het vinden

van een balans tussen werk, privé en studie.
►    Je hebt de mogelijkheid om vrijstellingen aan te

vragen op basis van eerder afgeronde
opleidingen.

STUDIEPROGRAMMA
De deeltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als
praktijkgericht. Thema’s die aan de orde komen
zijn: leren in en met de groep, de diversiteit van
de grote stad Amsterdam en samenwerking met
ouders en deskundigen binnen en buiten de
school. Je leert over de ontwikkeling en het
opvoeden van kinderen (pedagogiek) en over hoe
je vakkennis overdraagt en lesgeeft aan kinderen
(didactiek).

In het tweede jaar verdiep je je in de verschillen
tussen kinderen en de manieren waarop je daar in
het onderwijs rekening mee kunt houden. Ook
specialiseer je je in het jonge of het oudere kind.

Het laatste jaar van de opleiding bestaat voor een
belangrijk deel uit de LiO-stage (Leraar in
Opleiding) waarbij je voor een groot deel
zelfstandig voor de klas staat. Eén van de
voorwaarden voor het verkrijgen van je diploma
is, dat je slaagt voor de landelijke kennistoetsen
aan het eind van de opleiding.

TITEL
Bachelor of Education.

HOE GEEF JE KINDEREN MET

VERSCHILLENDE CULTURELE EN

SOCIALE ACHTERGRONDEN, KENNIS EN

VAARDIGHEDEN MEE OM STRAKS

GOED TE KUNNEN FUNCTIONEREN IN

DE MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ?

OP DE PABO MAAK JE KENNIS MET DE

DIVERSITEIT IN DE STAD EN LEER JE

REKENING HOUDEN MET VERSCHILLEN

TUSSEN LEERLINGEN OP HET GEBIED

VAN TAAL, CULTUUR, RELIGIE EN

ACHTERGROND.



BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond,
ben je bevoegd om les te geven in het
basisonderwijs. Je kunt jezelf verder ontwikkelen
tot bijvoorbeeld remedial teacher of intern
begeleider.

STUDIEBELASTING
►    Je hebt het eerste studiejaar college op

woensdag tussen 13.30 en 22.00 uur en op
donderdag tussen 17.00 en 22.00 uur.
Daarnaast loop je één dag per week stage, bij
voorkeur op dinsdag. Het is mogelijk dat je in
latere studiejaren ook op andere avonden
college hebt.

►    Er zijn 42 lesweken per jaar.
►    De studiebelasting is (inclusief colleges, stage,

praktijk én zelfstudie) 32 tot 40 uur per week.
►    De totale studie bedraagt 240 studiepunten. Je

kunt 60 studiepunten per jaar halen.
►    Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
►    In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60

studiepunten halen. Haal je minder dan 50
studiepunten, dan geeft de HvA je een
afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit
betekent dat je niet verder kunt gaan met de
opleiding.

TOELATINGSEISEN
Je bent toelaatbaar tot de opleiding met:
►    Een vwo-diploma.
►    Een hbo-bachelordiploma.
►    Een wo-bachelordiploma.

In alle gevallen bepaalt de examencommissie van
de opleiding per individu of er sprake kan zijn van
studieduurverkorting en/of vrijstelling.

Vrijstellingsaanvragen worden pas na de start van
de opleiding in behandeling genomen. Kijk voor
de laatste informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden om toch met de opleiding te
starten als je niet aan de toelatingseisen voldoet,
op hva.nl/pabo-dt.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk
op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een
DigiD nodig. Reken op minimaal vijf werkdagen
voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving
doe je verplicht een studiekeuzecheck. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging van de opleiding en
krijgt een studiekeuzeadvies.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/pabo-dt (ook voor Studie in Cijfers)
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck
►    studiekeuze123.nl
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CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  5995 422
Mail: studievoorlichting@hva.nl
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