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Waarom zou je een masteropleiding 
pedagogiek willen doen?
► Je bent ambitieus en je wilt graag een 

voortrekkersrol innemen.
► Je zoekt verdieping van je kennis.
► Je wilt je professionele functioneren 

perfectioneren.
► Je wilt graag je blikveld verruimen.
► Last but not least, je wilt je persoonlijk 

ontwikkelen.

Waarom zou je dat bij de HvA willen 
doen?
► Onze opleiding heeft in 2018 een 

beoordeling GOED gekregen bij de 
accreditatie.

► Je krijgt de meest actuele kennis en inzichten 
aangereikt.

► Een sterke focus op samenwerking in 
leerteams.

► Je huidige werk en werkplek zijn het 
startpunt.

► Je krijgt onderwijs van hooggekwalificeerde 
docenten.

► Er is volop ruimte voor persoonlijke 
begeleiding en er is een zeer prettige sfeer.

Hoe praktisch is de masteropleiding 
Pedagogiek?
Er is volop betrokkenheid bij de actuele 
onderwijs- en pedagogische praktijk. Jouw 
eigen praktijk vormt het startpunt van de 
opleiding. Het programma is up-to-date en zó 
ingericht dat de verbetering en vernieuwing van 
onderwijs en jeugdzorg worden gestimuleerd. 
De opleiding richt zich specifiek op het 
werken in het onderwijs en jeugdzorg in de 
grootstedelijke, of urban, context. Daarbij wordt 
er ook regelmatig over de grenzen gekeken. 

Je bent leraar of hebt een baan in het 

pedagogisch landschap en je wilt groeien 

binnen je functie of je bent toe aan een 

nieuwe stap in je carrière.  

De masteropleiding Pedagogiek stelt je  

in staat om inhoud te geven aan jouw  

ambities. In de tweejarige masteroplei-

ding Pedagogiek staat de verbetering 

van onderwijs en opvoeding centraal.  

De opleiding biedt je verdieping van je 

kennis, maar leert je ook om te gaan  

met verschillende krachtenvelden in én  

tussen organisaties. Je kunt kiezen uit 

twee profileringen: leren en innoveren  

of zorgcoördinatie.
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De opleiding richt zich op het doen van 
(participatief) actie-onderzoek waarbij je 
een verandering in je organisatie gaat 
bewerkstelligen.

Wat betekent de profilering Leren en 
Innoveren?
Deze profilering draait om het verdiepen van 
je kennis over pedagogisch en didactisch 
handelen in de klas, waarbij je óók oog hebt 
voor het dagelijks leven en de omgeving van 
leerlingen buiten de school.
Je wordt een teacher leader, gespecialiseerd in 
innovatie van leren en onderwijzen. Je kunt ook 
aanjager en inspiratiebron zijn voor mensen 
binnen én buiten de school. Als afgestudeerde 
kun je werken als onderwijskundige, 
lerarenopleider, middenmanager of 
projectleider op een school of bijvoorbeeld  
als beleidsmedewerker. 

Wat betekent de profilering 
Zorgcoördinatie?
De profilering Zorgcoördinatie is gericht 
op het verbeteren van de ketenaanpak 
rondom kinderen en jongeren. Je gaat leren 
om de samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdzorgorganisaties kritisch te analyseren 
met als doel om uiteindelijk een betere 
aanpak van zorgvragen te realiseren. 
Behoorlijk actueel dus! 
Als afgestudeerde kun je werken als  
zorgcoördinator, methodiekontwikkelaar of 
beleidsmedewerker.

Hoe ziet het studieprogramma eruit?
Je start de opleiding met de modules 
Organisatiekunde en de Professional & de 
Lerende Organisatie. 

Daarnaast doe je in het eerste jaar ervaring op 
met de organisatiekundige en onderzoekmatige 
benadering van je vakgebied. Je kiest voor een 
profilering en je kiest twee keuzemodules om 
eigen inkleuring aan de opleiding te geven.
In jaar twee start je met Veranderkunde. Je krijgt 
kennis en tools aangereikt om veranderingen 
vorm te kunnen geven. Je rondt de opleiding 
af met een praktijkonderzoek en een 
ontwikkelgesprek. Erg prettig: alle opdrachten 
kun je uitvoeren binnen je eigen organisatie.  
Zo kun jij heel snel je versterkte professionaliteit 
op je eigen werkplek laten zien.

Welke competenties ga je ontwikkelen?
► Je wordt expert op het vakgebied en coach.
► Als innovator verbeter je jouw beroepspraktijk.
► Je ontwikkelt je als onderzoeker en 

reflectieve professional.

Wat is de studielast?
► De opleiding start op 1 september 2023 en 

duurt twee jaar.
► De colleges worden gegeven op woensdag 

tussen 13.40 uur en 21.10 uur.
► Er zijn 40 onderwijsweken per jaar.
► Je hebt minimaal 7 contacturen per week.
► Reken daarnaast op 17 uur zelfstudie per week.
► De totale studie omvat 75 studiepunten.

Wat zijn de toelatingseisen?
► Je hebt een Bachelor of Education, een  

Bachelor of Social Work of een afgeronde 
bachelor- of masteropleiding, in combinatie 
met een pedagogisch/didactische aantekening 
verkregen aan een hogeschool of universiteit.

► Je hebt ten minste twee jaar ervaring in een 
werk- en stageplek in een pedagogische 
organisatie waar je minimaal acht uur per 



week activiteiten op het terrein van het 
hoger pedagogisch kader kunt uitvoeren.

► Je doorloopt de intakeprocedure.
► Je hebt een Bewijs van Toelating.

Titel
Master of Arts (MA)

Hoe schrijf je je in?
Meld je via de website aan voor één van onze 
voorlichtings- en kennismakingsavonden. 
Na het bezoeken van de avond ontvang je 
instructies om je in te schrijven via Studielink. 

hva.nl/mp

Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je inschrijving 
moet uiterlijk 31 augustus 2023 zijn afgerond.

Wat kost het?
De collegegeldtarieven worden elk jaar  
opnieuw vastgesteld. De huidige collegegeld-
tarieven zijn terug te vinden op hva.nl/college-
geld. Kijk op duo.nl of je in aanmerking komt 
voor de Lerarenbeurs. 



Naast het collegegeld moet je rekening 
houden met studiekosten voor boeken, 
readers, vakbenodigdheden en optioneel  
een studiereis. Daarnaast moet je 
tijd vrijmaken voor deelname aan de 
internationale uitwisseling/studiereis.  
De data daarvan staan ver van tevoren op 
onze website.

En als je meer wilt weten?
Deze folder geeft een beknopt overzicht  
van de opleiding. Kijk voor uitgebreide 
informatie op:
► hva.nl/mp
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/opendag
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld

Contact
Opleidingscoördinator: 
Evelien van Geffen
masters-foo@hva.nl
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mailto:masters-foo@hva.nl


Hogeschool van Amsterdam
Kohnstammhuis 
Wibautstraat 2-4
1091 GM  Amsterdam
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