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LERAAR PEDAGOGIEK
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
PEDAGOGIEK

STUDIEPROGRAMMA
De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk
met de opleiding Pedagogiek. In het eerste en
tweede jaar loop je stage in het pedagogisch
werkveld. Naarmate de studie vordert, nemen de
stageperiodes in omvang toe. In het eerste jaar
volg je veel verschillende vakken zoals
Pedagogiek, Psychologie, Sociologie, Filosofie en
Onderzoeksmethoden. Je loopt stage, waarbij je
kunt kiezen uit verschillende werkvelden. Zo leer
je verschillende doelgroepen in de grote stad
kennen.

In het tweede jaar ga je meer de diepte in met
vakken als Ontwikkelingspsychologie,
Pedagogisch en Methodisch Werken, Didactische
Vaardigheden en Pedagogische Gesprekstraining.
Ook nu loop je stage. In het derde jaar loop je
twee en een halve dag stage als leraar op het
mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half
jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je
profilering in je studie aan. Je volgt je LiO-stage
(Leraar-in-Opleiding) en je werkt aan je
afstudeeropdracht.

TITEL
Bachelor of Education.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond,
ben je bevoegd om les te geven in het mbo. Je
kunt uiteraard ook doorstromen naar onze 
masteropleiding Pedagogiek.

LESGEVEN IN EEN AFWISSELENDE

OMGEVING OP HET MBO WAARBIJ

AAN PEDAGOGIEK GERELATEERDE

VAKKEN CENTRAAL STAAN. IS DAT

WAT JE INTERESSEERT, DAN IS DE

OPLEIDING LERAAR PEDAGOGIEK

WAT VOOR JOU!

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je wilt lesgeven in pedagogisch gerelateerde

vakken op het mbo.
►    Een afwisselende werkomgeving met diverse

doelgroepen spreekt je aan.
►    Omdat je pedagogische vaardigheden kunt

inzetten tijdens het lesgeven, maar ook tijdens
het begeleiden van leerlingen. 



STUDIEBELASTING
►    In het eerste en tweede jaar heb je college op

maandag van 09.00 tot uiterlijk 19.00 uur.
►    In het derde jaar heb je college op woensdag

van 10.00 tot uiterlijk 20.00 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, mbo-4 of een
vergelijkbaar buitenlands diploma.

Instromen in het tweede jaar kan alleen als je een
propedeuse Pedagogiek van een verwante
hbo-opleiding hebt. Met een universitaire
propedeuse kun je niet instromen in het tweede
jaar. In alle gevallen bepaalt de examencommissie
van de opleiding per individu of er sprake kan zijn
van studieduurverkorting en/of vrijstelling.

Kijk voor de laatste informatie over de
toelatingseisen en de mogelijkheden als je niet
aan de toelatingseisen voldoet, op hva.nl/lrpg-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/lrpg-dt
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck
►    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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