
LERAAR PEDAGOGIEK
BACHELOROPLEIDING VOLTIJD
2017-2018

HVA.NL/LRPG



LERAAR PEDAGOGIEK
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
PEDAGOGIEK

STUDIEPROGRAMMA
Bij de vierjarige opleiding leraar Pedagogiek staat
de praktijk centraal. 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, Filosofie, Psychologie, Sociologie en
Onderzoeksmethoden. 

Voor je stage kun je 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 Ontwikkelings-
psychologie, Pedagogisch en Methodisch Werken,
Didactische Vaardigheden en Gesprekstraining.

Ook in het tweede en derde jaar loop je stage.
Het derde jaar in 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 specialisatie.

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

TITEL
Bachelor of Education.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan ben
je bevoegd om les te geven op het mbo. Je kunt
me de tweedegraadsbevoegdheid ook kiezen voor
de masteropleiding Pedagogiek.

LESGEVEN IN EEN AFWISSELENDE

OMGEVING OP HET MBO, WAARBIJ DE

AAN PEDAGOGIEK GERELATEERDE

VAKKEN CENTRAAL STAAN. IS DAT

WAT JE INTERESSEERT, DAN IS DEZE

OPLEIDING WAT VOOR JOU!

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je wilt lesgeven in pedagogisch gerelateerde

vakken op het mbo.
►    Een afwisselende werkomgeving met een

diverse doelgroep spreekt je aan.
►    Omdat je pedagogische vaardigheden kunt

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



STUDIEBELASTING
►    Een jaar heeft 42 lesweken.
►    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 voorbereiden van lessen en tentamens),
waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.

►    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, 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 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.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in met je DigiD, via
Studielink. 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 je
krijgt een studiekeuzeadvies.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/lrpg (ook voor Studie in Cijfers)
►    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
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STUDENT AAN HET WOORD
Sara Mak
3e jaars

"Na mijn mbo-opleiding SPW heb ik een jaar
gewerkt als hoofdbegeleider bij een autisme-
centrum in Amsterdam. Daar begeleidde ik een
groep om naar het speciaal onderwijs te kunnen
gaan. 

Tijdens dat jaar merkte ik dat ik graag met een
andere doelgroep wilde werken, namelijk
gezonde kinderen. Ik wilde ook weer naar school,
om een hbo-opleiding te volgen. Ik heb toen
gekozen voor de opleiding Pedagogiek.

‘Ik vind lesgeven geweldig. Ik heb het gevoel
dat ik een echte bijdrage aan de
maatschappij lever.’

Ik ben inmiddels derdejaarsstudent en heb
gekozen voor de lerarenvariant. Dat past goed bij
me. Destijds zeiden mijn docenten op het mbo al
dat ze mij voor de klas zagen staan. Ik vind dit jaar
geweldig. Lesgeven bevalt me heel goed en de
vakken die ik krijg, sluiten goed aan op wat je op
je stage doet, bijvoorbeeld het vak De Docent als
Coach. Het eerste jaar moest ik wel wennen aan
het hbo-niveau en een andere werkwijze dan die
ik kende van het mbo. Ik kreeg veel theorie en
moest veel lezen. Ook moest ik leren zelfstandig
te werken. Met goed plannen en zoveel mogelijk
colleges bijwonen is het me gelukt. Ook leren we
in groepjes. We plannen studiemomenten en
overleggen met elkaar. Zo hebben we steun aan
elkaar en leren we van elkaar.

Ik heb dit jaar 2,5 dag per week les gegeven op
het Horizoncollege. Ik geef les aan leerlingen die
de opleiding maatschappelijke zorg en

 pedagogisch werk volgen. Ik geef nu vijf vakken
en verder woon ik vergaderingen bij, bereid ik
lessen voor en maak ik ook individuele afspraken
met leerlingen. Het team waar ik deel van uitmaak
is erg leuk. Mijn collega-docenten staan open voor
mijn ideeën als nieuwe docent en ik word goed
begeleid door docenten van de HvA. Ik heb dit
jaar ook een fijne mentor waar ik veel aan heb. Ze
observeert wie ik ben en begeleidt mij bij het
bereiken van mijn leerdoelen. Voor mij is deze
steun erg belangrijk. 

Voor de keuze van mijn minor denk ik aan
Kindermishandeling Signaleren in het
Beroepsonderwijs’. Daarmee krijg ik meer kennis
over jeugdzorg. Of Coachen en Begeleiden, dat
lijkt me ook leuk.

Ik wil na de afronding van de opleiding graag voor
de klas staan. Ik mag waarschijnlijk op mijn
stageschool blijven. Dat is fijn, want ik voel me
daar thuis en ik woon er dichtbij."
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