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Studenten die de opleiding pabo volgen aan het Instituut voor

Lerarenopleidingen, worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Om

verbinding te leren leggen tussen theorie en praktijk doen de studenten in de

voltijdroute al vanaf het eerste jaar praktijkervaring op door middel van stages.
 

De Academische Pabo is een 
gecombineerde opleiding van de Master 
Pedagogy & Education van de Erasmus 
Universiteit (EUR) en de Pabo van 
Hogeschool Rotterdam (Pabo HR). Na de 
opleiding hebben studenten een Pabo-
bachelordiploma en een universitaire

Master Pedagogy & Education. Zij zijn 
bevoegd om les te geven aan alle groepen 
in het basisonderwijs. Daarnaast hebben zij
wetenschappelijke kennis en vaardigheden
opgedaan op het gebied van opvoeding en
onderwijs.



Studenten van de Academische Pabo hebben
onderbroken stages, omdat zij regelmatig
studieblokken op de Erasmus Universiteit
hebben en dan geen stage kunnen lopen. We
verwachten dat de studenten van de 
Academische pabo geplaatst worden bij 
collega’s die op de hoogte zijn van deze 
onderbroken stages, die het leuk vinden om 
kritische studenten te begeleiden en die zelf 
ook innovatief zijn ingesteld.

De stages lopen als een rode draad door 
de opleiding heen en komen in een steeds 
complexere vorm terug. De student leert zo 
stapsgewijs zijn taken in een beroepssituatie 
zelfstandig uit te voeren.
Dit betekent dat de student verder werkt
aan de ontwikkeling van competenties
die je nodig hebt als leerkracht in een
complexe beroepsomgeving. Niet alleen
het werken met de doelgroep, maar juist
het werken in en vanuit een organisatie en
de eigen professionalisering vormen een
belangrijk onderdeel van het leerproces.

In het stageboek van de verschillende
leerjaren vindt u de complete informatie en
de benodigde formulieren. De stageboeken
zijn op onderstaande link te vinden:
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
samenwerking/instituten/instituut-voor-
lerarenopleidingen/documenten/#flex

Het aantal te lopen stagedagen per jaar 
staat vermeld in het jaarrooster.

Propedeusefase, jaar 1

Studenten moeten in dit jaar de landelijke
rekentoets halen om de opleiding
te mogen vervolgen. De aangeboden vakken
sluiten aan op de gestelde doelen van de
landelijke kennisbases en de groep waar de
student stage loopt.
De stage en theorie richt zich in het eerste
jaar op groep 5/6 en groep 1/2.
Vanuit sommige vakgebieden worden 
praktijkopdrachten geformuleerd. Voor de 
stageschool zijn deze in kaart gebracht op de
stagekaarten, zodat de student met de 
werkplekbegeleider kan overleggen hoe 
deze in te vullen en uit te voeren. Het 
eerste jaar wordt afgesloten met een 
propedeuseassessment waarin de student 
middels een portfolio en videoreflectie 
bewijst bekwaam te zijn om de opleiding te 
vervolgen. Van de 60 studiepunten moeten er 
dan 48 behaald zijn.
De stagedagen zijn op maandag en dinsdag.

- Na vijf stagedagen bespreekt de student 
zijn pop/pap met de werkplekbegeleider 
en plaatst de student het document in 
natschool;
- na tien stagedagen bespreekt de 
student de ingevulde tussen-SOM met de 
werkplekbegeleider, de student maakt van 
het begeleidingsgesprek een verslag en 
plaatst het in natschool;
- na het begeleidingsgesprek met de 
werkplekbegeleider past de student zijn pop/
pap aan en plaatst de aangepaste pop/pap in 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/samenwerking/instituten/instituut-voor-lerarenopleidingen/documenten/#flex


natschool;
- aan het eind van de stageperiode 
wordt de eind-SOM ingevuld door de 
werkplekbegeleider.

Basisfase, jaar 2

De stage en theorie richt zich in deze fase op
groep 3/4  (eerste helft van het studiejaar) en 
7/8 (tweede helft van het studiejaar).
In deze fase staat het leren van de kern van
het vak en de brede inzetbaarheid centraal.
Aan het einde van de basisfase wordt van de
studenten verwacht dat ze basisbekwaam
zijn en in alle leeftijdsgroepen inzetbaar.
Vanuit sommige vakgebieden worden prak-
tijkopdrachten geformuleerd. Voor de stage-
school zijn deze in kaart gebracht op de
stagekaarten zodat de student met de werk-
plekbegeleider kan overleggen hoe deze in te 
vullen en uit te voeren.
De stagedagen zijn op maandag en dinsdag.

- Na vijf stagedagen bespreekt de student 
zijn pop/pap met de werkplekbegeleider 
en plaatst de student het document in nat-
school;
- na tien stagedagen bespreekt de student 
de ingevulde tussen-SOM met de werkplek-
begeleider, de student maakt van het bege-
leidingsgesprek een verslag en plaatst het in 
natschool;
- na het begeleidingsgesprek met de werk-
plekbegeleider past de student zijn pop/pap 
aan en plaatst de aangepaste pop/pap in 
natschool;
- aan het eind van de stageperiode wordt de 
eind-SOM ingevuld door de werkplekbegelei-
der.

Profileringsfase, jaar 3

In de eerste helft van studiejaar 3 werken 
de studenten voor onderwijskunde, taal en 
rekenen & wiskunde vanuit de didactiek die 
is afgeleid van Probleem Gestuurd Onderwijs 
(PGO). Hierbij doen studenten vanuit een 
probleemstelling actief kennis op over reële 
praktijksituaties. Gelijktijdig vindt verdieping 
plaats op de ontwikkeling van het jonge 
of oudere kind. De stage sluit aan op deze 
verdieping.
In de tweede helft van het studiejaar 
profileert de student zich in een kunst- of 

zaakvak. Omdat de vakprofilering vanuit 
de kennisbases gerichtis op groep 1 t/m 8, 
zal de student voor deze vakgebieden ook 
opdrachten uit moeten voeren buiten de 
eigen stagegroep.
In dit studiejaar vinden de landelijke 
kennisbasistoetsen taal en rekenen plaats. 
Om hier aan deel te mogen nemen, dient de 
student zijn propedeuse en alle reken- en 
taaltoetsen van jaar 2 behaald te hebben.
Studenten van de Academische Pabo lopen
stage in één stagegroep, zij wisselen dus niet
in het tweede semester. In het eerste 
semester zijn de stagedagen op dinsdag en 
vrijdag, in het tweede semester op maandag 
en dinsdag. 

- Na vijf stagedagen bespreekt de student 
zijn pop/pap met de werkplekbegeleider 
en plaatst de student het document in 
natschool;
- na tien stagedagen bespreekt de 
student de ingevulde tussen-SOM met de 
werkplekbegeleider, de student maakt van 
het begeleidingsgesprek een verslag en 
plaatst het in natschool;
- na het begeleidingsgesprek met de 
werkplekbegeleider past de student zijn pop/
pap aan en plaatst de aangepaste pop/pap in 
natschool;
- aan het eind van de stageperiode 
wordt de eind-SOM ingevuld door de 
werkplekbegeleider.

Afstudeerfase, jaar 4

Het vierde studiejaar van de opleiding staat 
in het teken van het afstuderen. De student 
loopt zijn stage als leraar in opleiding (lio). De 
lio-student van de academische pabo werkt 
zelfstandig met een groep in de basisschool. 
Deze lio-student volgt verspreid over het 
studiejaar een aantal weken verdiepende 
vakken op de Erasmus Universiteit. 
De lio-stage op de Pabo HR is een eindstage 
met een studiebelasting van 30 ec’s
(European Credits). Dit staat gelijk aan een 
half studiejaar of 840 uur, inclusief het 
afstudeeronderzoek, dat tijdens de lio-stage 
wordt gedaan.




