
Extra opleidingsvarianten en 
routes Pabo 



Ga je de voltijdopleiding van de Pabo volgen, dan bieden wij je naast de reguliere 
Pabo een extra opleidingsvariant aan, namelijk de Academische Pabo. Daarnaast 
kennen we drie routes: Montessori, Yellow Brick Road en de Sportroute. Deze drie 
routes kun je alleen kiezen als je de reguliere Pabo volgt. Hieronder tref je informatie 
over deze mogelijkheden. Je kunt de reguliere Pabo natuurlijk ook zonder één van de 
routes volgen.

Opleidingsvariant 1
Pabo regulier 
Wil je graag voor de klas staan? Wil je kinderen in de 
meest vormende fase van hun leven begeleiden? Dan 
zit je bij de Pabo goed. In 4 jaar word je opgeleid tot 
een vakbekwame leerkracht basisonderwijs. Je kunt 
dan lesgeven in alle basisschoolvakken. Dit betekent 
dat je naast de kennis van de vakken, ook de vak-
kennis moet kunnen overbrengen op de kinderen.

Vragen?
Stuur een e-mail naar Annemarie van Efferink: 
a.c.van.efferink@hr.nl

Opleidingsvariant 2 
Academische Pabo 
Wil je voor de klas staan, een studie op universitair 
niveau volgen en heb je een vwo-diploma? Volg dan 
de Academische Pabo. Dit is een gecombineerde 
opleiding van de Master Pedagogy & Education van 
de Erasmus Universiteit en de Pabo van Hogeschool 
Rotterdam.

Waarom de Academische Pabo?
Na de opleiding, die 5 jaar duurt, heb je een Pabo-
bachelordiploma en een universitaire Master Peda-
gogy & Education. Je bent bevoegd om les te geven 
aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast 
heb je wetenschappelijke kennis en vaardigheden 
opgedaan op het gebied van opvoeding en onderwijs. 
Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo’ers 
die graag voor de klas willen staan, maar zich ook 
verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij 
onderzoek en innovatie in het onderwijs.

Wat kun je ermee?
Door de wetenschappelijke kennis en vaardigheden 
waarover je na je studie beschikt, kun je bijvoorbeeld 

speciale aandacht geven aan kinderen met leer- en 
gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen 
op het gebied van onderwijsontwikkeling en onder-
wijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook ben je 
in staat onderzoek te doen naar de methodieken die 
op een school worden gebruikt.

Vragen? 
Stel de coördinator van de opleiding op de hoogte 
van je wens om te starten met de Academische Pabo: 
Annemarie van Efferink: a.c.van.efferink@hr.nl
Meer informatie: hr.nl/acpa

Route 1
Montessori 
Wil jij een speciale leerkracht worden die ruimte geeft 
aan verschil in talent, tempo en niveau van kinde-
ren? Geloof jij dat kinderen elkaar kunnen helpen? 
Vind je dat kinderen zelf willen doen, ontdekken en 
ervaren? Volg dan de Montessori opleiding. Je kunt 
bij ons in 4 jaar naast je reguliere pabodiploma, een 
extra Montessori-diploma behalen. Maria Montessori 
ontdekte dat kinderen in specifieke perioden zeer ge-
motiveerd zijn om te leren. De Montessori leerkracht 
observeert, stimuleert en gebruikt deze kennis om de 
leeromgeving zo in te richten, dat kinderen optimaal, 
zelfstandig en met interesse tot leren komen. 

Academische Pabo, Montessori, 
Yellow Brick Road en de Sportroute



Waarom de Montessori opleiding op deze pabo? 
In alle wijken van Rotterdam en omgeving zijn wel 
30 Montessori scholen. De vraag naar stagiaires en 
startende leerkrachten is groot. Onze Pabo heeft o.a. 
als speerpunt innoverend en vernieuwend onderwijs 
aanbieden; Montessori onderwijs past hier uitstekend 
in. Montessori onderwijs wordt wereldwijd in zeker 52 
landen uitgedragen. 

Vragen? 
Stuur een e-mail naar Joëlle de Groot:  
j.s.de.groot@hr.nl. Je kunt je al aanmelden tijdens het 
studiekeuzecheckgesprek.
Meer informatie: hr.nl/pabo

Route 2
Yellow brick road 
Wil je lesgeven in het Engels, Engels geven in het ba-
sisonderwijs, werken op internationale basisscholen 
of trekt het je om te werken in het buitenland? Follow 
the Yellow Brick Road! 

De vraag naar leerkrachten met een internationale 
specialisatie wordt in de toekomst alleen maar groter, 
omdat het vak Engels een steeds grotere plek in gaat 
nemen binnen het basisonderwijs. Dit internationale 
opleidingsprofiel is gericht op de didactiek van Engels 
en de organisatie van vroeg vreemde talenonderwijs 
(vvto) of tweetalig primair onderwijs (tpo). Hiermee 
kun je, afhankelijk van je specialisatie in het oplei-
dingsprofiel, later gaan werken op o.a. vvto, tpo en 
wellicht zelfs op internationale scholen. Het is een vol-
ledige route van 4 jaar. Mooie bijkomstigheid is dat je 
met deze specialisatie breed inzetbaar bent, namelijk 
als leerkracht en als taalspecialist op een school in 
Nederland en/of in het buitenland. 

Kennis en vaardigheden
De inhoud van je opleiding en stages wordt gekleurd 
doordat je werkt aan je Engelse taalvaardigheid en 
didactiek. Zo leer je om in het Engels les te geven en 
het programma voor Engels in de gehele basisschool 
vorm te geven. In de eerste twee jaar van de opleiding 
oriënteer je je vooral binnen dit opleidingsprofiel, 
in de laatste twee jaar word je een echte specialist. 
Zo ben je aan het eind van de Pabo, naast je Neder-
landse onderwijsbevoegdheid, ook voorbereid op een 
eventuele internationale carrière. 

Voor wie? 
Voor elke voltijd pabostudent. Er zijn verder geen 
extra toelatingseisen. Afhankelijk van het voortraject 
of elders verworven competenties volg je een eigen 
Yellow Brick Road.

Wat kun je ermee?
Je kiest voor één van de onderstaande specialisaties. 
- Vvto en tweetalig primair onderwijs in         
- Nederland Internationaal Georiënteerd 
 Basisonderwijs in Nederland
- International Primary Curriculum scholen in                    
 Nederland of het buitenland
- International Schools in Nederland of het   
 buitenland

Programma
Het programma dat je gaat volgen wordt zoveel mo-
gelijk op je mogelijkheden aangepast. Samen met de 
docent maak je je eigen route door gebruik te maken 
van de geboden mogelijkheden binnen keuzecursus-
sen, stagescholen en specialisaties.

Hoe behaal je het certificaat? 
Om te beginnen schrijf je je in voor de Pabo Hoge-
school Rotterdam in Studielink. In de zomer voordat 
je aan de pabo begint tot aan de eerste lesweek, 
meld je je via email aan bij Karin Winkel of Ton de 
Kraay. Samen met de docent maak je een voor jou op 
maat gemaakte Yellow Brick Road. Je hebt dus zelf de 
keuze voor welke specialisatie je gaat. Als nieuwe stu-
dent kun je de hele route van 4 jaar volgen en krijg 
je het certificaat na een investering van minimaal 90 
studiepunten binnen dit opleidingsprofiel. 

Praktische informatie
- ECTS: 90 voor specialisatie(zie boven) met   
 certificaat
- ECTS: 51 voor Minor en LIO vvto-specialist
- Alleen voor pabo voltijd
- Taal onderwijs: Nederlands en een deel in   
 het Engels



Pabo Hogeschool Rotterdam
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam

hr.nl/pabo
hr.nl/academischepabo

Route 3
Sportroute
Wil je naast lesgeven in het basisonderwijs ook 
bewegingsonderwijs aan de midden- en bovenbouw 
leren geven? Via de sportroute kan dit. 

Waarom de sportroute?
Veel basisscholen staan te springen om leerkrachten 
die een volledige bevoegdheid voor bewegingsonder-
wijs hebben. Beweging en sporten nemen binnen het 
basisonderwijs een belangrijke plek in. 

Wat kun je ermee?
Tijdens de sportroute analyseer je hoe kinderen 
bewegen, leer je hoe je actieve en veilige gymlessen 
methodisch kan aanbieden, leer je spellen leiden, 
weet je om te gaan met sociale groepsprocessen,  
leer je eerste hulp verlenen en ga je zorgkinderen 
op motorisch gebied ondersteunen. Door voor de 
sportroute te kiezen, behaal je in 4 jaar, naast het di-
ploma leerkracht basisonderwijs ook je bevoegdheid 
bewegingsonderwijs.

Vragen? 
Stuur een e-mail naar Philip van Calmthout:
p.j.van.calmthout@hr.nl.  Je kunt je al aanmelden 
tijdens het studiekeuzecheckgesprek.


