
FAQ  Open avond lerarenopleiding Pedagogiek 

1. Hoe is de overstap van MBO naar HBO? 

Ongeveer de helft van de studenten is afkomstig van het MBO. De overstap is goed te doen. De MBO 
studenten met een pedagogische achtergrond hebben door hun ervaring met kinderen een 
voorsprong op stage. De theorie die op het HBO wordt onderwezen is qua hoeveelheid meer. Het 
bijhouden van de lesstof, aanwezig zijn bij de hoorcolleges en tijd nemen om de stof tot je te nemen 
helpt. Havo en VWO leerlingen hebben bij het schrijven van verslagen meer ervaring.  

2. Kan ik blijven werken naast mijn studie? 

Voltijd studenten hebben gemiddeld drie dagen les en één dag stage. Je kunt hierdoor wel één dag 
per week werken. Het lesrooster wisselt per blok dus je hebt niet een vaste dag vrij om te kunnen 
werken. In het derde jaar loop je gemiddeld 3 dagen per week stage en heb je op de woensdag les. 

3. Hoe kom ik aan een stageplaats? 

De lerarenopleiding pedagogiek heeft een stage-bureau en een digitaal platform Centuri waar alle 
goedgekeurde stage-instellingen te vinden zijn. In het eerste jaar wordt de stage door de opleiding 
toegewezen. Vanaf het tweede jaar heb je hier een eigen keuze in. 

4. Mag ik ook stagelopen in mijn eigen woonplaats? 

De eerstejaars stage worden toegewezen door de opleiding en zijn in Amsterdam. Vanaf het tweede 
jaar mag je stage lopen in een instelling/mbo school bij je in de buurt, mits dit binnen de 45 km 
grens valt. Ook moet je mentor de stage goedkeuren.  

5. Wat zijn de redenen waarom studenten stoppen met de opleiding? 

Daar zijn verschillende redenen voor. O.a. studie strookt niet met de verwachtingen, onvoldoende 
motivatie, geen 50 studiepunten gehaald in het eerste jaar en diverse persoonlijke omstandigheden. 

6. Hoe is de studiebelasting? 

Voor de studie staat 40 uur per week. Dit hangt af per student. Sommige studenten schrijven en 
studeren makkelijker dan ander studenten. Voor deeltijdstudenten is het belangrijk dat je naast de 
les dag ook een dag vrij hebt om aan je opdrachten te werken en tijd hebt om de lesstof te 
bestuderen. 

7. Op welke dag heeft de deeltijdstudent les? 

In jaar 1 en 2 zijn op maandag de lessen van de deeltijdstudenten. Dat is een lange dag omdat de 
deeltijdstudent hetzelfde programma volgt als de voltijdstudenten maar compacter krijgt 
aangeboden. In jaar drie volgen de deeltijdstudenten samen met de voltijdstudenten het zelfde 
programma op de woensdag. 

  

8. Mag ik als deeltijdstudent mijn werk gebruiken als stageplaats? 

Dat mag als je stageplaats voldoende gelegenheid biedt om aan de bekwaamheidseisen voor de 
docent te werken en je een praktijkbegeleider toegewezen krijgt die docent is. In het vierde jaar mag 
je zelfstandig voor de klas staan.  


