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- Aanleiding voor de academische zij-instroom: context

- Presentatie academische zij-instroom HU-Marnix-UU

- Vragen en hoe verder?
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Context 

- PO: meer academisch en masteropgeleide leraren, o.a. via  
bestuursakkoord PO-Raad en OCW

- VH: professionaliseringsaanbod
- Zittende leraren: masteropleidingen gericht op werken in het po; 
- Nieuwe leraren: verbreden en verdiepen van academische lerarenopleidingen po (alpo’s). 

Netwerk opleidingen bijna landelijk dekkend. 

- Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen (oktober 2020)
- In drie regio’s ontwikkelen van academische zij-instroom (VSNU en VH): Leiden, Amsterdam 

en Utrecht
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ACADEMISCHE  
PABO

Ingedaalde  
mastermodel

Bachelor
WO mastermodel

4 jaar

Bachelor of Education en Bachelor of  
Science Pedagogische Wetenschappen.

HAN • Hogeschool Utrecht • Hogeschool Leiden  
HvA • NHL/Stenden en Hanzehogeschool  
Hogeschool W indesheim • Hogeschool Viaa   
Hogeschool iPabo • Radboud Universiteit • UvA  
Universiteit Utrecht • Universiteit Leiden  
Universiteit Groningen •  VU Amsterdam

4 jaar + 1 jaar

Bachelor of Education en pre-master onderwijs-
wetenschappen OU (4 jaar), doorstroom naar  
WO-Master Onderwijswetenschappen OU (1 
jaar)
Hogeschool Rotterdam • Marnix academie • Ise linge  
Hogeschool de Kempel • De Nieuwste pabo • CHE  
Katholieke Pabo Zwolle •  Driestar •  Open
Universiteit
Universiteit Twente •  Erasmus universiteit •  Universiteit 
Utrecht

4 jaar

Bachelor of Education en pre-master UT (3 jaar)
+ universitaire master (1 jaar)

Saxion • Fontys  
Universiteit Utrecht  
Tilburg University

Kenmerken Academische Pabo’s:
• Een beroepsgerichte insteek (praktijkvaardigheden, reflectief handelen,  

ontwikkelen van professionele identiteit).
• Een academische oriëntatie (analyse &integreren)
• Academische vaardigheden om onderzoek te beoordelen en uit te voeren.

B ach e lo r  of E d u catio n  en  W O M aster  onderw ijs-
w eten sch ap p en , o rth o p ed ago g iek, g e zin sp e d ag o g ie k

B ach e lo r of E d u catio n & M aster
of A rts Dom ein: Co m m u n icatie ,
K u n st en Cu ltu u r

B ach e lo r  of E ducation , p rem aster   
O nderw ijskunde en  W O M aster

B ach e lo r  of E d u catio n  en  B ach e lo r   
o f S c ie n ce O n d erw ijsw eten sch ap p en

Dubbele  
bachelormodel
Universitaire pabo’s

Nieuw: Thomas More 
met EUR
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- alle pabo’s aan laten sluiten bij een bestaand samenwerkingsverband 
of een nieuw samenwerkingsverband te starten

- Nieuwe mogelijkheden? 
- de bi-diplomeringstrajecten te flexibiliseren, zodat het voor meer doelgroepen mogelijk 

wordt zich hiervoor aan te melden.
- ook andere combinaties van opleidingen mogelijk te maken dan de bestaande, bijv. wo-

bachelor of wo-master psychologie, sociale wetenschappen, zie bijv. academische pabo van 
Fontys en Saxion en de planvorming voor academische zij-instroom bij HU/Marnix. 
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Academische zij-instroom: wat is dat?  

- Hogeschool Leiden-Uni Leiden: oriëntatie 
- HvA/iPabo-UvA/VU: oriëntatie

- HU/Marnix/UU: oriëntatie op academiseren zij-instroom gestopt.
- Professionals hebben minder academisch georiënteerde leervragen, maar professionele 

ontwikkeling.
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Opleidingsroute
Academische (flexibele) 
deeltijdpabo & Universitaire
master 

Programmateam

Luce Claessens, Lotte Henrichs, Jascha 
Stunnenberg, Yvette Sol & Anton Boonen



Wat

• Academische flexibele deeltijdpabo

wel/niet gekoppeld aan: 

• Bestaande universitaire masters (in eerste instantie: Onderwijswetenschappen 
en Orthopedagogiek



Hoe

• Bi-diplomering: mogelijkheid om de (flexibele) deeltijdpabo te koppelen aan 
bestaande masters

• Toewerken naar samenhangende beroepstaken (gekoppeld aan eenheden van 
leeruitkomsten)

• Aanbod & expertise van de instituten benutten om te werken aan de 
beroepstaken
• Binnen HU/Marnix ‘academische’ verdieping van de (flexibele) 

deeltijdopleiding
• Binnen UU masters ‘tracks’ toegespitst op PO (bijv. in stage)

• Keuzevrijheid ten aanzien van de academische specialisatie behouden 
• Vanuit samenwerkingsverbanden tussen scholen, pabo’s en universiteit (Samen 

Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoeken)



Samenhangende beroepstaken

Vergelijking%20opleidingsprofielen%20met%20beroepstaken%20(c.q.%20leeruitkomsten)%20bij%20ITT%20IA%20GST%20OWK%20(Ed.Sc.)PED.docx.pdf


Pedagogisch adequaat handelen
1.1 Kennis hebben over leren, ontwikkeling en 

gedrag van kinderen
1.2 Relatie met kinderen opbouwen, tegemoet 
komen aan hun basisbehoeften, hen 
ondersteunen en ruimte geven
1.3 Een veilig leef- en leerklimaat creëren met 
duidelijke gedragsregels en afspraken
1.4 Bevorderen van goede omgang en 
samenwerking, hanteren groepsprocessen
1.5 Open staan voor diversiteit en dit uitdragen en 
bij kinderen bevorderen

HU/Marnix/ UU: 
Kennis van ontwikkelingspyschologische theorie; 
klinische-, gezins- en onderwijspedagogiek; 
handelingsinterventies; culturele diversiteit in 
pedagogische contexten
(elective course developmental psychology, e.g. Interventions in Diverse 
Contexts or educational sciences.)

HU/Marnix:
Kritisch (op onderzoekende wijze) reflecteren op 
de uitgevoerde activiteiten en (op meta-niveau) 
koppelen aan de eigen professionele 
ontwikkeling.

UU:  
+ Kritisch reflecteren op academische literatuur, 
ethische kwesties en standpunten van 
academische professionals.
(critical analysis of parenting educational and care issues; 
academic professional course)

HU/Marnix/UU:
Toepassen van kennis en oefenen van 
vaardigheden in het kader van het voorbereiden 
en evalueren van onderwijsactiviteiten (incl. 
onderbouwing) in oefensituaties (bijvoorbeeld in 
werkgroepen)

Beroepspraktijk (opleidingsschool, stichting, 
etc): 
Toepassen van kennis en oefenen van 
vaardigheden in het kader van het opbouwen van 
relaties met kinderen en het creëren van een 
veilige, ordelijke (werk)sfeer in de ‘echte’ 
beroepspraktijk – wetenschappelijke/klinische stage, evt. in 
combinatie met de educatieve stage, bijv. op een SBO school
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Vragen

- Welke kansen zien we? Waar kan het palet uitgebreid of moet het 
bijgesteld worden? Hoe ziet dat er dan uit? 

- ‘Meedenk/werksessie’ na 15 april over het Utrechtse model
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