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Binnen twee jaar
als leerkracht
voor de klas

Je hebt een hbo- of universitaire
bachelor afgerond en je wilt graag
de overstap naar het basisonderwijs
maken. Wat is er mooier dan kennis
overdragen aan kinderen. Zien hoe zij
zich ontwikkelen en daar je steentje aan
bijdragen.

share your talent. move the world.

Verkorte opleiding
Leraar Basisonderwijs (pabo)
Tijdens je studie aan de
Pedagogische Academie word
je in twee jaar opgeleid tot leraar
basisonderwijs. Je leert vanuit welke
theorieën, methoden, vakconcepten
en werkmodellen je werkt op de
basisschool. Theorie en praktijk zijn
daarbij altijd met elkaar verbonden.

Sociale Wetenschappen. Hiernaast worden door de
opleiding heen de vakken Bewegingsonderwijs, Schrijven,
Kunst en Cultuur, Science, Mens en Samenleving, Engels en
ICT aangeboden.
Je krijgt elke donderdag les op de Pedagogische Academie,
in de eerste periode is ook vrijdag een lesdag. Daarnaast
loop je vanaf de tweede periode één dag per week stage op
een basisschool.

‘We leiden je op tot een
ondernemende, onderzoekende
en innovatieve leerkracht.’

De opleiding
De reguliere educatieve bacheloropleiding duurt vier jaar. Op
basis van je behaalde hbo- of wo-bachelor krijg je vrijstelling
voor het eerste studiejaar van de opleiding. Voor het tweede
studiejaar vraag je vrijstellingen aan. Je start in het derde
studiejaar. Kortom: wij bieden jou een speciaal ontwikkelde
tweejarige pabo-opleiding.
Vanaf de eerste dag van de opleiding werk je aan de
competenties die je nodig hebt als leerkracht basis
onderwijs. Deze liggen op het pedagogische, didactische,
organisatorische en vakinhoudelijke vlak. Je krijgt elke
periode de vakken Nederlands, Rekenen-Wiskunde en

In het tweede jaar van je opleiding maak je een keuze voor
de profilering Kunst en Cultuur of Science. Ook kun je er
in het tweede jaar voor kiezen om stage te lopen in het
speciaal (basis) onderwijs of in het praktijkonderwijs.
In het tweede semester van het laatste studiejaar ga je twee
dagen per week als Leraar in Opleiding (LiO) op een
basisschool aan de slag, waar je verantwoordelijk bent
voor een eigen klas. Ook voer je je afstudeeronderzoek
uit. Je hebt dan geen lesdagen meer op de Pedagogische
Academie.

‘Dit is dé manier om met een
bachelordiploma op zak zo snel
mogelijk leraar te worden; het
liefst was ik dat nu al geweest’
‘Toen ik van de middelbare school af kwam, zei men al
tegen mij dat ik meester moest worden. Dat advies heb
ik altijd in de wind geslagen. Nu kom ik erachter dat dit
beroep mij op het lijf geschreven is. Ik had het veel eerder
moeten doen! Dat ik nu wat ouder ben is alleen maar een
voordeel, want ik breng veel (levens)ervaring mee naar de
klas. De opleiding is goed te combineren met mijn werk en
privé. Per week heb ik één dag college en één dag stage.’
Pieter van Kampen tweedejaars student verkorte pabo
Meer weten? www.hanze.nl/pieter

Vergelijkbare opleidingen

Doorstuderen

Naast de verkorte voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs
bieden we een reguliere voltijdopleiding Leraar
Basisonderwijs (pabo) aan. Ook is er een variant die een
hbo-bachelor met een universitaire bachelor combineert: de
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB). Kijk
voor meer informatie over deze opleidingen op
www.hanze.nl.

Na je ‘Bachelor of Education’ kun je ook verder studeren. Je
kunt bijvoorbeeld de master Talentontwikkeling & Diversiteit
van de Pedagogische Academie volgen. Of een andere
masteropleiding op het gebied van onderwijs of
pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de
master Talentontwikkeling & Diversiteit op
www.hanze.nl/talentontwikkelingendiversiteit.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de verkorte opleiding
Leraar Basisonderwijs moet je in het bezit zijn van een
afgeronde hbo- of wo-bachelor. Om de opleiding in twee
jaar te kunnen afronden dien je een vrijstellingsverzoek ter
waarde van ongeveer 60 EC (één studiejaar) aan te vragen
bij de examencommissie van de Pedagogische Academie.
Je toont daarbij aan te beschikken over kennis, inzicht
en vaardigheden op grond waarvan vrijstelling verleend
kan worden voor o.a. onderzoeksvaardigheden en stage
beroepspraktijk. Hiernaast dien je ook een verzoek in van
vrijstelling van de minorruimte van 30 EC.

Na je bachelor til jij je kennis, loopbaan, ambitie
of passie naar een hoger niveau met een
Hanze Master. Kijk voor het volledige aanbod
op www.hanze.nl/masters

Studie in cijfers
Nieuwsgierig naar de mening van huidige studenten
over deze opleiding? Bekijk de studie in cijfers op
www.hanze.nl/verkortepabo

Globale studieopbouw
verkorte opleiding
Leraar Basisonderwijs
Jaar 1
Vrijstelling op basis van
behaalde bachelor

Jaar 2
Aanvraag vrijstelling op basis van
behaalde bachelor
Periode 1

Beroepspraktijk

Periode 2

Praktijkgericht onderzoek

Periode 3
Periode 4

Minorruimte: vrijstelling op basis van
behaalde bachelor

Jaar 3
Periode 1
Periode 2

Onderwijs verzorgen, ontwikkeling
school versterken & onderzoek doen
• Basisvakken
• Studieteam

Periode 3
Periode 4

Stage: vanaf periode 2, één dag per
week

Jaar 4

Wat verwachten
we van jou?
Je wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen. Je hebt belangstelling voor alle vakken op
de basisschool en je vindt het leuk om met groepen
kinderen te werken. De combinatie van leren én
stage spreekt je aan.

Wat kun je worden?
Als je bent afgestudeerd als leraar ben je
bevoegd om les te geven aan alle groepen in het
basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs
in Nederland. Scholen verwachten dat er de
komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Periode 1

Onderwijs verzorgen, ontwikkeling
school versterken & onderzoek
• Basisvakken
Stage: periode 1 en 2, één dag per week,

Periode 2

Keuze tussen profilering
Kunst en Cultuur of Science

Periode 3
Praktijkgericht onderzoek en LiO-stage,
twee dagen per week
Periode 4

Basisvakken: Sociale Wetenschappen, Nederlandse
taal, Rekenen-Wiskunde, Engels, Science, Mens en
Samenleving, Kunst en Cultuur, (Senso)motoriek, ICT

Waar we sterk in zijn
De Hanzehogeschool Groningen levert een bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken. We zijn specialist in
Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. We maken
ons sterk voor Honoursonderwijs en -onderzoek en de
Kunsten. Als student profiteer je hiervan.

Energie
Je kunt bij de Hanzehogeschool Groningen vanuit veel
studierichtingen energieroutes volgen. Hierdoor draag
je bij aan een van de grootste uitdagingen van de nabije
toekomst, het creëren van een duurzame samenleving.

Healthy Ageing
Door te kiezen voor Healthy Ageing onderwijs, help je de
samenleving langer gezond te houden. Gezond en actief
ouder worden, dat wil toch iedereen?

Ondernemerschap
Onze hogeschool is zesde van de wereld als het gaat
om het aantal bedrijven opgericht door (oud-)studenten.
Studenten krijgen alle ruimte en mogelijkheden om hun
eigen onderneming te starten. Volg speciale modules,
of maak gebruik van onze speciale broedplaats voor
ondernemend talent, de Cube050.

Kunsten
De Hanzehogeschool Groningen is één van de weinige
brede hogescholen waar je verschillende kunstopleidingen kunt volgen. Van beeldende kunst tot dans
en muziek. Alle kans voor spannende cross-overs en
samenwerking met studenten in andere disciplines.

Hanze Honours College
Het maximale uit jezelf en je studie halen? Binnen
het Hanze Honours College ontmoeten talentvolle
studenten van verschillende opleidingen elkaar. Je
werkt samen aan uitdagende projecten en inspirerende
onderzoeksopdrachten. www.hanze.nl/honourscollege

Bezoek een open dag
zaterdag

zaterdag

vrijdag

10

02

05

2018

2019

2019

november

februari

april

Meld je aan via www.hanze.nl/opendag
Informatieavonden
donderdag 29 november 2018
donderdag 31 januari 2019
dinsdag 16 april 2019
Meld je aan via www.hanze.nl/informatieavond
Meeloopdag
Weet je het bijna zeker? Volg dan een meeloopdag.
www.hanze.nl/meeloopdag

Praktische informatie
Collegegeld
Afhankelijk van je persoonlijke situatie betaal
je collegegeld of instellingscollegegeld.
Het collegegeld bedraagt circa € 2.060
per jaar. Het instellingscollegegeld van de
Hanzehogeschool bedraagt € 3.115. Zie voor
meer informatie www.hanze.nl/collegegeld

Aanmelden
Aanmelden doe je via Studielink.
Deze opleiding begint in september.
Meer weten over het aanmeldproces?
www.hanze.nl/aanmelden

Alle opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen zijn
getoetst binnen het accreditatiestelsel. Dit betekent dat zij
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen voor het erkend
hoger onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW.

Hanze Studiekeuzeadvies
Behoefte aan advies en ondersteuning bij het kiezen van een
opleiding? www.hanze.nl/studiekeuzeadvies

Bezoekadres opleiding
Pedagogische Academie,
BrugsmaBorg, Zernikeplein 9, 9747 AS Groningen
T (050) 595 35 55
E pedagogischeacademie@org.hanze.nl
bron: Elsevier 2016

Bij de samenstelling van deze leaflet is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht genomen. De gegevens kunnen echter
aan veranderingen onderhevig zijn. Aan de inhoud van deze
leaflet kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op
de inschrijving voor een opleiding aan de Hanzehogeschool
Groningen zijn de rechten en plichten zoals die zijn
beschreven in het Studentenstatuut van toepassing.

 www.hanze.nl/verkortepabo
 www.facebook.com/leerkrachthanze
 www.twitter.com/HanzePA
 www.youtube.com/pedagogischeacademiehanzehogeschool
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Meer informatie

