
Studievoorlichting
Universitaire Pabo van Amsterdam



Even voorstellen

Spelregels:
• Zet je camera aan (niet verplicht). 
• Microfoons staan uit. 
• Stel je vraag via chat of aan het eind van de presentatie.



Eerstejaars UPvA-studenten



Waarom de UPvA?

• Kleinschalig en persoonlijk
• Geïntegreerd programma: twee diploma’s in één opleiding
• Onderzoek doen en lesgeven op scholen in Amsterdam die een 

samenwerking met de UPvA hebben
• Specialisatie Internationaal georiënteerd onderwijs
• Gegarandeerd een baan



Beroepsvoorbereiding
HBO bachelor leraar basisonderwijs
• Brede lesbevoegdheid voor groep 1-8
• Profilering jonge / oudere kind
• Vakspecialisatie

Verschil met reguliere Pabo: 
• Minder eigen vaardigheid, sneller 

de diepte in
• Koppeling theorie-praktijk
• Veel aandacht voor onderzoek



Academische vorming
WO vrije bachelor pedagogische wetenschappen
• Leren en opvoeden (bijv: Inleiding Pedagogische wetenschappen)
• Ontwikkeling van kinderen (bijv: Ontwikkelingspsychologie)
• Onderwijs en onderwijzen (bijv: Onderwijskunde 1: instructie en leren)
• Academische vaardigheden (bijv: ULP a Pedagogiek)



6

AWBR
STAIJ

STWT

ASKO

Zonova

OOADA

Esprit

Zaan Primair

Regio Amsterdam is de case voor studenten

Noord



Keuzestage (evt. in het buitenland)



Academische en onderzoeksvaardigheden
Is er een verschil in de kwaliteit van de 
leerkracht-leerlingrelaties tussen leerlingen met 
verschillende etniciteiten, vanuit het perspectief 
van de leerling? 



Specialisatie Internationaal georiënteerd onderwijs

• Engelstalig
• Internationale curricula
• Interculturele communicatie
• Wereldburgerschap
• Buitenlandstage



Programma jaar 1



Weekrooster



Roeterseilandcampus (REC) Kohnstammhuis (KSH)

Locaties



UPvA studentenruimte



Starten in 2022-2023? Schrijf je in voor 1 mei!
• Dubbele bachelor, dus ook dubbele inschrijving in Studielink
• Hoofdstudie: Universitaire Pabo bij Hogeschool van Amsterdam
• 2e studie: vrije opleiding Pedagogische wetenschappen bij Universiteit 

van Amsterdam

• Verplichte UvA-matching in juni 2022
• Onderwijsdag en toetsdag



www.universitairepabovanamsterdam.nl

• Persoonlijk advies → Studieadviseurs
• Stel je vraag aan een van onze studenten via Instagram 
• Kom Proefstuderen op woensdag 24 november
• Volg ons op Facebook
• Voor meer tips en info zie: uva.nl/studiekiezen

Meer informatie en contact

http://www.universitairepabovanamsterdam.nl/


Bronnen
• Opleidingsbeeld startpagina: Marjolein Ansink, 2016
• Sheet 2, 4: Paul Ruis, 2019  
• Sheet 6: Wikipedia, opgehaald 21 januari 2018, van 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Amsterdam_-_Stadsdeel_West.PNG (bewerkt).
• Sheet 7: Paul Ruis, 2018
• Sheet 9: Esprit Onderwijsmanifest 2018-2022, juni 2018
• Sheet 10, 11: UvA.nl, 2020
• Sheet 12: UvA.nl; HvA.nl, 2019
• Sheet 13: Paul Ruis, 2017

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Amsterdam_-_Stadsdeel_West.PNG
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