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STUDIEPROGRAMMA
De vierjarige opleiding is kennis- en
praktijkgericht. Het eerste jaar bestaat uit vier
blokken van tien weken. In elk blok staat een
specifiek, vakoverstijgend thema centraal. Het
eerste jaar zijn dat de volgende thema's:

►    Blok 1 Amsterdams Onderwijs in beeld
►    Blok 2 Lesgeven over Amsterdam
►    Blok 3 Leren door te spelen
►    Blok 4 Heden en verleden van het onderwijs

Je leert over de ontwikkeling en het opvoeden van
kinderen (pedagogiek) en over hoe je vakkennis
overdraagt (didactiek). 

In het tweede jaar verdiep je je in de verschillen
tussen kinderen en de manieren waarop je daar in
het onderwijs rekening mee houdt. In het derde
jaar specialiseer je je in een leeftijdsgroep,
namelijk het jonge of het oudere kind. Het laatste
jaar van de opleiding bestaat voor een belangrijk
deel uit de LiO-stage (Leraar in Opleiding), waarin
je voor een groot deel zelfstandig voor de groep
staat.

Het behalen van de landelijke kennistoetsen aan
het eind van de opleiding is een voorwaarde voor
het verkrijgen van je diploma.

EXCELLENTIE
Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging
willen, is er aanvullend onderwijs (excellentie).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond,
ben je bevoegd om les te geven op een
basisschool. 

OP DE PABO HVA IN AMSTERDAM

MAAK JE KENNIS MET DE DIVERSITEIT

IN DE STAD EN LEER JE REKENING TE

HOUDEN MET VERSCHILLEN TUSSEN

LEERLINGEN OP HET GEBIED VAN TAAL,

CULTUUR, RELIGIE EN SOCIAAL-

ECONOMISCHE ACHTERGROND.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je kunt goed met kinderen omgaan.
►    Je hebt organisatie- en improvisatievermogen.
►    Je kunt in teamverband werken en hebt

verantwoordelijkheidsgevoel.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)



Met nascholingsprogramma’s of een
masteropleiding, bijvoorbeeld de masteropleiding
Pedagogiek, kun je je kennis verder verdiepen en
verbreden en doorgroeien naar andere functies in
het onderwijs.

TITEL
Bachelor of Education.

STUDIEBELASTING
►    42 lesweken per jaar.
►    Je hebt gemiddeld 40 lesuren per week,

waarvan minimaal 14,4 contacturen (colleges,
practica, project- en studiebegeleiding), waarbij
een docent of begeleider aanwezig is.

►    De overige uren besteed je aan werkplekleren,
projecten, onderzoek, opdrachten en zelfstudie
(het voorbereiding van lessen en tentamens),
waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.

►    Je kunt 60 studiepunten per jaar halen, over de
totale studie dus 240 punten.

►    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.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in 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.

TOELATINGSEISEN
Diploma havo, vwo of mbo-4. Alle aankomende
studenten moeten aantonen over voldoende
kennis te beschikken van de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en
techniek. Mbo- en havo-leerlingen maken hiervoor
landelijke toelatingstoetsen. 

Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle
relevante informatie over de toelatingseisen en
-toetsen. 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.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/pabo (ook voor Studie in Cijfers)
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck
►    studiekeuze123.nl
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STUDENT AAN HET WOORD
Lina Hassanzada
2e jaars

'Ik wist dat er meer in mij zat en dat ik voor de
klas wilde staan. Na de opleiding Pedagogisch
Medewerker en een opleiding voor onderwijs-
assistent, werkte ik op een school met meer dan
vijftien nationaliteiten. Hier mocht ik af en toe een
lesje geven. Zo heb ik ontdekt hoe je omgaat met
drukte en tegenslag en wat je moet doen als er
conflicten zijn. Taalzwakke kinderen kon ik helpen
met aandacht voor de Nederlandse taal. Hierna
begon ik aan de Pabo.
 
Het is fijn om kinderen succes te laten ervaren en
een glimlach op hun gezicht te zien, nadat je een
kleine moeite voor ze hebt gedaan. Eigenlijk is het
niet eens een moeite. Ieder kind heeft een talent
en het is aan jou om het eruit te halen. Sommige
kinderen krijgen vanuit thuis de mogelijkheid niet.
Soms wordt hun talent thuis niet eens gezien.

'Ieder kind heeft een talent en het is aan jou
om het eruit te halen.'

Je leert kinderen ook om als een sociale burger in
een democratische maatschappij te functioneren.
We krijgen les in burgerschapsvorming en
levensbeschouwing en we vervullen een
voorbeeldrol. Ook krijg je veel didactiek, wat
belangrijk is. Want je kunt wel weten hoeveel 5x3
is, maar hoe leer je dat een kind? Ik probeer altijd
bij het kind aan te sluiten met een werkvorm dat
het leuk vindt. Maar als je geen structuur en rust
aan de kinderen kunt bieden, dan komt van leren
ook niets terecht. De Pabo is geen moeilijke
opleiding, maar het is wel veel.

Tijdens je stage leer je het meest en kun je de
theorie toepassen. Na een college over dyslexie

kon ik bijvoorbeeld heel goed een gesprek tussen
mijn mentor en een leerling en z’n ouders volgen
dat hierover ging. Als de leerkracht, ouders, kind
en de externe deskundige hiermee akkoord gaan,
mag je zo’n gesprek bijwonen.
 
Ik weet nog niet welke minor ik ga kiezen;
Psychologie, Dalton Onderwijs en
Ontwikkelingsgericht Onderwijs lijken me
interessant."

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  599 5422
Mail: studievoorlichting@hva.nl
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