
DOORSTUDEREN NA DE PABO

Wat zijn de mogelijkheden?



BACHELOR VS MASTER

Keuze in hbo- en wo-master
De hbo-master
De wo-master 
Bachelor na bachelor
Lerarenbeurs
Kiezen

2



1. KEUZE TUSSEN HBO- EN WO-MASTER

Hbo-master
(M…)

Wo-master
(MSc / MA)



2. DE HBO-MASTER

Wat?
• Praktijkgericht 
• Onderzoek op hbo-masterniveau

Welke?
• Zie allehbomasters.nl 

• Passend Onderwijs: 
Master Educational Needs (Fontys) of master Passend Meesterschap (De Kempel)

• Onderwijsontwikkeling:
Master Leren en Innoveren (Fontys) of master Onderwijs & Technologie (De Kempel)

http://allehbomasters.nl/


2. DE HBO-MASTER

Waarom?
• Impact op leraren:

• Verdieping
• Zelfvertrouwen 
• Out-of-the-box-denken 
• Gericht op leren van kinderen en pedagogisch-didactisch 

handelen van de leerkracht

• Impact op scholen:
• Innovatieve en onderzoekende cultuur



2. DE HBO-MASTER

Kosten
Wettelijk collegegeld 2022-2023 (€ 2.209)

Informeer bij de hbo-instelling naar de kosten 
van de opleiding.



KEUZE TUSSEN HBO- EN WO-MASTER

Hbo-master
(M…)

Wo-master
(MSc / MA)



3. DE WO-MASTER
1A Wo-bachelor
• Nieuwe richting, hoger niveau 
• 3 jaar 
• Tweede bachelor = instellingscollegegeld 

Bedrag verschilt per instelling (universiteit)

1B Pre-master
• Zelfde richting, hoger niveau
• 1 of 2 jaar
• Max. 1½ x wettelijk collegegeld

2 Wo-master
• 1 jaar
• Wettelijk collegegeld

Toelaatbaar? Vraag na bij de universiteit.



4.  BACHELOR NA BACHELOR

Nieuwe richting, zelfde niveau.

Tweede bachelor = instellingscollegegeld, behalve als:
de tweede bachelor is gestart tijdens de eerste. 

• Instellingscollegegeld = wettelijk collegegeld
• Inschrijving tweede studie tot op laatste dag van de 

eerste



5. LERARENBEURS: STUDEREN EN 
WERKEN COMBINEREN

Voor:
• Bachelor- of masteropleiding (wo)
• Post-initiële masteropleiding (hbo)
• Pre-master (wo)

Voorwaarden:
• Een onderwijsbevoegdheid
• De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn
• Geen studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct)

Nieuwsgierig? Zie DUO Lerarenbeurs

https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/


6. KIEZEN: ORIËNTEREN

Vragen:
Wat vind ik leuk? Wat past bij mij? Waar ben ik goed in? Wat wil ik 
op korte termijn doen? Wat wil ik met mijn studie doen? Wil/kan ik 
op kamers? Hoeveel kan ik betalen? Welk niveau wil ik? 

Websites
• studiekeuze123.nl: informatie over opleidingen
• icares.com: gratis digitale beroepentest

http://www.studiekeuze123.nl/
https://icares.com/


6. KIEZEN: VERKENNEN, VERDIEPEN EN KNOPEN DOORHAKKEN

2. Verkennen: verzamel gegevens 
over interessante opleidingen.

3. Verdiepen: stel jouw persoonlijke 
criteria op. Maak daarmee een selectie 
van opleidingen. Maak een rangorde.

4. Knoop doorhakken: maak een afspraak 
met de coördinator van ‘jouw’ opleiding.

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop 
doorhakken



VRAGEN?

Decanaat@kempel.nl of  m.tilburg@kempel.nl.

Succes met de oriëntatie op je vervolgopleiding!

mailto:m.tilburg@kempel.nl




DE KEMPEL: ÓÓK NA DE PABO

Inspiratieavonden & webinars
Korte trainingen
Post-hbo-opleidingen
Masteropleidingen



NASCHOLING / PROFESSIONALISERING

• Wat houdt het in? 
• Wat is ‘post-hbo’? 
• Waarom? Duurzaam opleiden ‘leraren met lef’, leven lang leren
• Voor wie? Individu en teams
• Door wie? Verzorgd door ‘eigen’ docenten
• Inspelen op ontwikkelingen in omgeving/werkveld: o.a. Brainport-regio



NASCHOLINGSAANBOD





MASTER ONDERWIJS & TECHNOLOGIE

Tweejarige opleiding tot expert in onderwijs en technologie 
Start eerste groep in september 2022 
Insteek: hoe benut je kansen en uitdagingen van ICT om het 
onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? 
In samenwerking met twee andere pabo’s



VERDIEPING IN TECHNOLOGISCHE 
MOGELIJKHEDEN BINNEN HET ONDERWIJS

• Actuele en toekomstige digitale middelen verkennen en evalueren op 
bruikbaarheid voor jouw schoolpraktijk.

• Inzetten van technologie op een onderwijskundige en pedagogisch krachtige manier.
• Strategieën bedenken en onderzoeken waardoor het leren van leerlingen 

geoptimaliseerd wordt.
• Integreren van technologie in het curriculum.
• Dienen als bron van inspiratie voor anderen.
• Jouw expertise in dienst stellen van innovaties 

op school-/stichting-/instellingsniveau.

Interesse? Meer info aan 
einde bijeenkomst bij 
Martine/Janine 



GOED TE WETEN

• Verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling: je bent niet klaar 
na de pabo  leven lang leren voor de boeg 

• Zelf initiatief nemen 
• Werkgevers willen je graag in dienst nemen, juist ook met 

ontwikkelwensen (opleiding, tijd)
• Werkgevers willen vaak ook investeren in jouw ontwikkeling 

(ruim 50% opleidingen worden door werkgever betaald)
• Financiële tegemoetkoming voor opleidingen: evt. subsidies, 

teambeurs etc. 



INTERESSE? 

• Meer informatie op website: www.kempel.nl/nascholing
• Volg de LinkedIn-pagina van De Kempel: ook voor (gratis) webinars en nieuws 
• (Online) ‘deur’ staat open voor aanvullende vragen
• Inhoudelijke vragen nu of achteraf  rechtstreeks naar vakdocenten

• Vragen naar aanleiding van deze sessie via andere link.

https://www.kempel.nl/nascholing




LEERGANG BEWEGINGSONDERWIJS

Bevoegd groepsleerkracht Bewegingsonderwijs
Benoembaar als vakleerkracht primair onderwijs
Vakspecialist Bewegingsonderwijs



Aanbieden van activiteiten
• Lesinhoud
• Voorbereiden les
• Reflectie op verschillende groeperingsvormen 
• Andere bewegingsonderwijskundige begrippen 
• Stage

LEERGANG BEWEGINGSONDERWIJS: BLOK 1



LEERGANG BEWEGINGSONDERWIJS: BLOK 2

Begeleiding en hulp
• Begeleiden leerlingen tijdens uitvoeren 

van bewegingsactiviteiten
• Geven van bewegingshulp
• Kennis van eerste hulp bij sportongevallen
• Stage



Maatwerk en visie
• (Vak)onderwijsconcepten en planning
• Het ontwerpen van bewegingssituaties
• Brede zorg
• Stage

LEERGANG BEWEGINGSONDERWIJS: BLOK 3
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