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STUDIEPROGRAMMA
De vierjarige opleiding Pedagogiek is sterk
praktijkgericht en steunt op een stevige
theoretische basis. Belangrijke vakken in het
eerste studiejaar zijn: Pedagogiek, Inleiding
Opvoedingsondersteuning, Psychologie,
Communiceren met Kinderen,
Onderzoeksmethoden, Sociologie, Inleiding Jonge
Kind en Diversiteit in de Grote Stad. 

Vanaf het eerste jaar loop je stage, bijvoorbeeld
bij een instelling voor huiswerkbegeleiding, op
een (basis)school, in de kinderopvang, bij de
Weekend Academie of bij het project SalsA. 

Aan het eind van het tweede jaar heb je de
mogelijkheid om over te stappen naar je de
lerarenopleiding Pedagogiek. In het tweede jaar
loop je één dag per week stage. In het derde jaar
loop je drie tot vier dagen stage en heb je één dag
per week les. In het vierde jaar kies je een minor
en rond je de studie af met
een praktijkonderzoek.

TITEL
Bachelor of Social Work (BSW).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je werken in
adviserende - en begeleidende functies in de
jeugdzorg. Je kunt pedagogisch -, preventiewerk
of voorlichting gaan doen. En kun je in de
kinderopvang of opvoedingsondersteuning gaan
werken. Denk verder aan coördinerende functies
in diverse projecten voor opvoedings-
ondersteuning, op brede scholen en in
buurtnetwerken. Ook kun je functies vervullen die
gericht zijn op ontwikkeling van onderwijs-,
welzijns- en jeugdbeleid.

HOE ZET JE EEN CURSUS OP VOOR

OUDERS MET LASTIGE PUBERS? WAT IS

HET BESTE PEDAGOGISCHE KLIMAAT

OP EEN KINDERDAGVERBLIJF? TIJDENS

DE OPLEIDING PEDAGOGIEK LEER JE

HOE JE DEZE VRAGEN EN PROBLEMEN

AANPAKT.

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

studenten en docenten.
►    Je krijgt begeleiding bij het bewaren van een

balans tussen werk, privé en studie.



STUDIEBELASTING
►    In de eerste twee jaar heb je een dag per week

college op de maandag van 09.00 uur tot
uiterlijk 20.00 uur.

►    In het derde jaar heb je college op maandag
van 13.30 tot uiterlijk 21.10 uur.

►    Een jaar heeft 42 lesweken.
►    Reken daarnaast op 15 tot 20 uur zelfstudie 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
Diploma havo, vwo of mbo-4. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet, op hva.nl/pg-dt.

Heb je al een tweedegraadslesbevoegdheid? Kies
dan voor de tweejarige masteropleiding
Pedagogiek.

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/pg-dt (ook voor Studie in Cijfers)
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck of hva.nl/selectie
►    studiekeuze123.nl

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  5995 422
Mail: studievoorlichting@hva.nl



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam
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