Startmoment(en)

Leraar Pedagogiek

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

Opvoeden krijgt steeds meer aandacht. Vragen als:
'Hoe ga je om met kinderen die gepest worden?' en
'Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van
internet?' zijn steeds actueler. Als student Leraar
Pedagogiek leer je om de ontwikkeling van
kinderen en jongeren te stimuleren en eventuele
problemen te voorkomen of op te lossen, samen
met ouders of professionals. Daarnaast krijg je
vakdidactiek; je leert hoe je lesstof kunt overdragen
aan leerlingen in het mbo.

De deeltijdopleiding is opgebouwd uit modules. Je
start met twee propedeusemodules waarin je
basiskennis, houding en vaardigheden leert. Voor
iedere afgeronde module ontvang je een certificaat.
Als je je hbo-opleiding wilt behalen, dan volg je in
totaal acht modules. Binnen twee modules zal
aandacht besteed worden aan vakdidactiek om je
voor te bereiden op je vak als docent pedagogiek in
het mbo.

Inhoud
De deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek wordt
gegeven in modules. Door de combinatie van
online en offline studeren kun je heel goed je eigen
tijd indelen. Gemiddeld kom je 1x per twee weken
naar Fontys Hogeschool Pedagogiek voor
toelichting en verdieping van de lesstof, trainingen
en uitwisseling van ervaringen met je
studiegenoten. Natuurlijk krijg je dan ook
persoonlijke coaching van onze docent(en). De
lesdag in het eerste jaar is op dinsdagmiddag en/of
–avond.
Het uitgangspunt van het onderwijs is het leren op
de werkplek. Je kunt hierbij je eigen ervaringen
inbrengen waardoor je de opgedane kennis,
houding en vaardigheden meteen kunt toepassen
in je eigen praktijk.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg, Sittard



Contact

Ieder studiejaar bieden we diverse modules aan.
Per studiejaar volg je twee modules.

Sittard: 08850-79722
pedagogieksittard@fontys.nl

Voor wie is deze opleiding

Tilburg: 08850-77066
pedagogiektilburg@fontys.nl

Je houdt ervan jongeren iets te leren en wilt iets
betekenen voor de maatschappij. Jij kunt je goed
inleven in andere mensen en hebt interesse in de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jongeren. Je vindt pedagogiek & psychologie
interessant en wil je kennis graag delen en
overbrengen op anderen. Je bent ondernemend en
staat voor je zaak. Daarnaast ben je communicatief
vaardig en kun je goed samenwerken met
verschillende doelgroepen.
Het leren op de werkplek is de basis van iedere
module. Daarom is het een voorwaarde een
(onbetaalde) werkplek in het pedagogisch,
didactisch werkveld te hebben.

Website: fontys.nl/pedagogiek-deeltijd






@Pedagogiek1
/FontysPedagogiek
/fontys-hogeschool-pedagogiek
/fontyshogeschoolpedagogiek

Tijdsinvestering



Instroomprofiel

We bieden verschillende modules aan. Per studiejaar
kun je twee modules volgen. Iedere module loopt van
september tot juli.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



10 uur zelfstudie
10 uur les/stage/praktijkervaring

Gemiddeld ben je per module ongeveer 10 uur per
week bezig met zelfstandig online studeren.
Daarnaast besteed je tijd aan werkplekleren
(werkervaring) en de contacturen met je docent.
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EM
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NT





Elk mbo-diploma (niveau 4) geeft recht op toelating; de opleidingen Sociaal Werker,
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Pedagogisch Werker Kinderopvang en
Onderwijsassistent sluiten het beste aan. .



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...
Bekijk ons aanbod
(online) open dagen, meelopen en
proefstuderen via fontys.nl/agenda
en meld je direct aan.



Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Heb je nog vragen of twijfel je of
deze opleiding iets voor jou is?
Vraag dan een persoonlijk gesprek
aan via de website
fontys.nl/pedagogiek-deeltijd.


Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

