
STUDIEROUTES
LERAAR BASISONDERWIJS

Je toekomst
Je start na de opleiding als start bekwaam 
leraar basisonderwijs. Via nascholing en 
een begeleidingstraject kun je je verder 
ontwikkelen tot basisbekwaam en later 
vakbekwaam. Zo word je geholpen in jouw 
ontwikkeling en leer je de uitdagingen in 
het onderwijs hanteren. Je kunt je via 
opleidingen ook verder bekwamen, 
bijvoorbeeld als schoolleider of boven-
schoolse opleidingsmentor. Eén ding is 
zeker: in het onderwijs is geen dag 
hetzelfde. Mocht je na verloop van tijd 
tóch het onderwijs willen verlaten, dan 
heb je tijdens je opleiding Leraar 
Basisonderwijs meer dan voldoende 
vaardigheden en kennis opgedaan om in 
het bedrijfsleven aan 
de slag te gaan.

Verder studeren?
Wil je verder studeren? Dat kan op de 
HZ via de post-hbo opleidingen Vak-
specialist Muziek en Vakbekwaamheid 
Bewegingsonderwijs. Met het diploma 
Leraar Basisonderwijs kun je bijvoorbeeld 
ook een master of hbo-master op pedago-
gisch of onderwijskundig gebied starten. 
Voor een wo-master doe je in de meeste 
gevallen een pre-master. Via het HZ 
minorenprogramma kun je bovendien ook 
je tweedegraads lerarenbevoegdheid aan 
de Hogeschool Windesheim halen. ZIJ-INSTROOM IN BEROEP

Toelatingseisen
• Minimaal afgeronde hbo-bachelor 
   (NLQF 6)
• Een getekende tripartite overeenkomst 
  door de cursist, bestuurder primair  
  onderwijs en bestuurder HZ
• Geschiktheidsverklaring 
  (te behalen bij HZ)
• Werkplek als leerkracht PO/SO voor 
  minimaal 0,4 fte
• In sommige gevallen gelden extra eisen, 
  neem contact op met 
  zijinstroompabo@hz.nl

Thema 4:   Hoe realiseer ik boeiend onderwijs?

Thema 3:   Wat betekent het om leraar te zijn? 

Thema 2:   Wat denkt, voelt en wil dit kind? 

Thema 1:   Welke kennis, vaardigheden en persoonlijke   
   kwaliteiten heb ik nodig om les te geven?
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Thema 8:   Welke leraar ben ik en hoe wil ik me nog  
       ontwikkelen?

Thema 7:   Hoe realiseer ik een pedagogisch veilig   
     klimaat? 

Thema 6:   Wie zijn mijn leerlingen? 

Thema 5:   Hoe organiseer ik het leren in de groep? 
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Thema 9 & 10:  Minor
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ONDERWIJSASSISTENTEN 
ROUTE  (MBO 4)

Als onderwijsassistent volg je de reguliere 
route, maar je hebt les op één dag (in 
plaats van drie dagen) + twee verplichte 
dagen op je stage-
werkplek. 

Toelatingstoetsen
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 
techniek. 
Zie: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl  

Aanvullende eisen
• Aantoonbaar minimaal 50 dagen stage of      
  werk gehad in primair onderwijs
• Voldaan hebben aan de toets Nederlands    
  op niveau 3f  (Hogeschool Taaltoets)
• Voldaan hebben aan de toets Rekenen op 
  niveau 3f (Wiscat, minimale score 103)

REGULIERE ROUTE
  

• havo zonder aardrijkskunde,
   geschiedenis en/of natuur & techniek 
• mbo 4

Toelatingstoetsen
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &  
techniek. Zie: www.goedvoorbereidnaar-
depabo.nl

Meer weten over de toelatingstoetsen? 
Ga naar www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 

MEER INFORMATIE OVER 
DE OPLEIDING?
GA NAAR HZ.NL/LERAAR-BASISONDERWIJS

PROGRAMMA

REGULIERE ROUTE
• vwo
• havo met aardrijkskunde, 
   geschiedenis, natuur & techniek

Toelatingstoetsen
Hiervoor gelden geen toelatingstoetsen

•  Afstudeerstage (2 dagen per week naar   
 keuze zelfstandig voor de klas)
• Afstudeeronderzoek (2 dagen naar   
 keuze onderzoek doen op/voor stage  
 school)
• Ondersteunende lessen (leerteams) 
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TOELATINGS
TOETSEN

TOELATINGS
TOETSEN

VOORBEREIDINGS
CURSUS


