Leraar Basisonderwijs - Academische
Pabo Tilburg

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Word leerkracht met een master!

Carrièreperspectief

Aan deze opleiding ontwikkel jij je tot leraar
basisonderwijs met expertise op het gebied van
cultuur & media of psychologie.

Door deze combinatie lever je een bijdrage aan
onderwijsinnovatie, de samenwerking met culturele
instellingen of het welbevinden van de kinderen.

Tijdens de pabobachelor volg je een programma
aan de universiteit waarmee je rechtstreeks
doorstroomt naar een universitaire master aan
Tilburg University.

Met een universitaire master ben je breed
georiënteerd en kun je zowel binnen als buiten het
onderwijs terecht. Van cultuurcoördinator tot
uitgever, van politicus tot communicatieconsultant
of van intern begeleider tot kinderpsycholoog.

Wat kun je van ons verwachten
Het is een kleinschalige opleiding waar je in
samenwerkingsverband en in direct contact met
een klein team docenten werkt aan eigen
leerdoelen.

Wat verwachten we van jou

Deze leerdoelen zijn gekoppeld aan jouw
ervaringen op de stageschool en aan kennis die je
opdoet aan de universiteit. Vanaf de start van de
opleiding loop je stage in het primair onderwijs.

Daarnaast ben je iemand die meer uitdaging zoekt
en geïnteresseerd is in een studie waarin
praktijkonderzoek centraal staat.

Je bent een ambitieuze student die graag
leerkracht wil worden of interesse heeft in het
onderwijs.

Je vindt het leuk om je verder te verdiepen in
Kinder- en Jeugdpsychologie of je interesseert je in
cultuurwetenschappen.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg

Studenten met een vwo-diploma of
hbo-diploma zijn rechtstreeks
toelaatbaar.



Contact

Telefoon: 08850 77177
Email: fhke@fontys.nl
Website:
www.fontys.nl/academischepabotilburg




/pabotilburg
/pabotilburg

Programma aan Tilburg University



Instroomprofiel

De opleiding kent twee uitstroommogelijkheden.
Volg je het programma Kunst- en
Cultuurwetenschappen, dan kies je aan het einde
van het tweede studiejaar voor één van de
volgende masterspecialisaties:
- Jeugdliteratuur
- Management of Cultural Diversity
- Art and Media Studies
- Digital Culture Studies
Kies je voor het programma Psychologie, dan
volg je vanaf de start van je opleiding vakken uit
het bachelorprogramma Psychologie. Na
afronding van de pabobachelor en de
bachelorvakken van psychologie volg je de
volgende master:
- Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Student aan het woord
“Mijn studie vergt veel eigen initiatief, maar geeft
ook veel vrijheid. Ik vind deze opleiding uniek,
uitdagend en afwisselend en tot nu toe biedt de
opleiding mij alles om de leerkracht te worden die ik
graag wil zijn.”
Sabine, vierdejaars studente
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Studenten met een hbo- of vwo-diploma zijn rechtstreeks toelaatbaar voor zowel het
programma van Cultuurwetenschappen als van Psychologie.



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000



Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 juli via
de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education
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