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PEDAGOGIEK
BACHELOR PEDAGOGIEK

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

Vanaf het eerste jaar loop je stage bij een
instelling voor huiswerkbegeleiding, op een
basisschool, 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 de
lerarenopleiding Pedagogiek. 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 praktijk-
onderzoek.

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

TITEL
Bachelor of Social Work (BSW).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je werken
in adviserende en begeleidende functies in de
jeugdzorg, pedagogisch preventiewerk en
voorlichting, kinderopvang en opvoedings-
ondersteuning. Met je tweedegraadsbevoegdheid
kun je ook kiezen voor onze tweejarige
masteropleiding Pedagogiek.

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 bent geïnteresseerd in

opvoedingsvraagstukken.
►    Je kunt je goed verplaatsen in mensen en hun

culturele achtergrond.
►    Je staat stevig in je schoenen.



Denk verder aan coördinerende functies in diverse
projecten voor opvoedingsondersteuning, op
brede scholen en in buurtnetwerken. Je kunt ook
functies vervullen die gericht zijn op ontwikkeling
van onderwijs-, welzijns- en jeugdbeleid.

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. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de mogelijk-
heden als je niet aan de toelatingseisen voldoet,
op hva.nl/pg. 

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

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.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/pg (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
Kirsten Makkes Van de Deijl
4e jaars

“Ik heb eerst mbo niveau 4 Horeca gedaan.
Hierna heb ik twee jaar full-time gewerkt en
ontdekt dat er voor mij geen toekomst in de
horeca lag. Pedagogiek sprak mij aan, omdat ik
zelf in mijn jeugdjaren een moeilijke tijd heb
gehad. 
 
Als minor heb ik De Psychologie van Studiekeuze
en Loopbaanbegeleiding gekozen. Deze minor is
vooral op de praktijk en op het leren van
vaardigheden gericht. Je loopt stage en doet
bijvoorbeeld een assessment waarbij je je
vaardigheden laat zien. Hierop word je ook
beoordeeld. Dit is belangrijk, want het gaat er
uiteindelijk om wat je in de praktijk kunt.

'Ik wil graag verder groeien en in de
toekomst een leidinggevende functie
bekleden.'

Voor mijn scriptie heb ik onderzocht hoe
jongerenwerk van Stichting DOCK een aanvulling
kan zijn op vmbo-onderwijs in Amsterdam-Noord.
Hiervoor heb ik leerlingen en docenten van een
v(m)bo school in Amsterdam-Noord gevraagd
naar hun wensen en behoeften. Er bleek behoefte
aan talentontwikkeling, stimulering van zinvolle
vrijetijdsbesteding en informatie over het omgaan
met social media en gezondheid.

Vervolgens heb ik vier themabijeenkomsten over
social media ontwikkeld, die ik aankomend
schooljaar samen met collega’s mag inzetten op
deze school. Thema’s die ik behandel zijn
cyberpesten, sexting en grooming. Hierbij maak ik
bewust gebruik van actieve werkvormen, zoals
speeddaten, interactieve film, over de streep,

debat en groepsdiscussies. Gericht op zelf doen
en zelf ontdekken. Op school moeten ze al
genoeg zitten en luisteren.

'Het gaat er uiteindelijk om wat je in de
praktijk kunt.'

Ik wil graag verder groeien en in de toekomst een
leidinggevende functie bekleden. Maar eerst wil ik
ervaring opdoen met de doelgroep.”
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