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STUDIEPROGRAMMA
Dit tweejarige deeltijdprogramma is gericht op
vakinhoudelijke kennis en op vaardigheden die je
voorbereiden op het beroep van onderwijs-
ondersteuner. Het programma sluit aan op delen
van het curriculum van de bacheloropleiding
Leraar Techniek tweedegraads. 

Het eerste jaar verdiep je je in vakinhoudelijke
kennis tijdens modules als Leeromgeving van de
Toekomst en Mobiliteit & Transport. Je
loopt stage (werkplekleren) op een school en bij
een bedrijf. Als je al werkzaam bent op een
school leer je de behandelde theorie direct
toepassen in de dagelijkse praktijk op je eigen
school. 

In het tweede jaar volg je vakinhoudelijke
modulen zoals Communicatie en Robotica en
beroepsgerichte modulen; de beroepsopdrachten.
Ook nu loop je stage, zowel op een school als bij
een bedrijf.

In het Associate degreeprogramma krijg je twee
keer een bekwaamheidsproef (assessment). Bij de
eerste bekwaamheidsproef bekijken we of je door
kunt gaan naar de hoofdfase van de opleiding.
Het tweede assessment is een eindassessment aan
het einde van de opleiding.

TITEL
Onderwijsondersteuner Techniek.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Je kunt aan de slag als praktijkbegeleider en
onderwijsondersteuner. Je begeleidt leerlingen die
(beroeps)vaardigheden en (beroeps)houding in de
praktijk opdoen.

TECHNIEK IS EINDELOOS BOEIEND,

ZOWEL VOOR JONGENS ALS VOOR

MEISJES. WIL JIJ DE UITDAGING

AANGAAN OM JONGEREN HIERMEE IN

AANRAKING TE BRENGEN EN WERK JE

IN DE TECHNIEK? DAN IS DEZE

OPLEIDING MISSCHIEN IETS VOOR JOU.

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

studenten en docenten.
►    Je werkt aan je eigen technologische

geletterdheid.
►    Je leert hoe je leerlingen helpt om

technologisch geletterd te worden.



STUDIEBELASTING
►    Je hebt op twee dagdelen in de week colleges.
►    Een jaar telt 42 lesweken.
►    Reken daarnaast op 15 tot 20 uur zelfstudie per

week.
►    Je kunt 60 studiepunten per jaar halen, over de

totale studie dus 120 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.

TOELATINGSEISEN
Diploma havo, vwo of mbo-4. Aanvullende eisen
staan in onderstaand schema. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet op hva.nl/oot-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 je
krijgt een studiekeuzeadvies.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van het
programma. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/oot-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

Havo

Vwo

NATUUR EN TECHNIEK

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

NATUUR &
GEZONDHEID

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

ECONOMIE &
MAATSCHAPPIJ

Niet toelaatbaar

Natuurkunde of NLT

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ

Niet toelaatsbaar

Natuurkunde of NLT



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam
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