
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Academische Pabo 

 
Adres 
Museumpark 40 
3015 CX Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Als je wilt ervaren hoe het is om aan de Academische Pabo te studeren, kun je naar deze 
proefstudeerdag komen. Samen met andere aspirant-studenten ga je proeflessen 
volgen bij docenten van de Academische Pabo en ga je de voorbereidingsopdracht 
verwerken. Er is ook een student aanwezig aan wie je alle praktische vragen kunt stellen. 
’s Ochtends ben je op Hogeschool Rotterdam locatie Museumpark, ’s middags reis je als 
groep naar de Erasmus Universiteit locatie Woudestein. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt een voorbereidende opdracht, deze kun je in de bijlage van je 
registratiemail vinden. 

 
Meenemen 
- Voorbereidingsopdracht op papier 
- OV-chipkaart (dit heb je nodig voor het vervoer tussen Hogeschool Rotterdam en 
Erasmus Universiteit) 
- Lunchpakket 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 10.00 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding, nabespreking 
voorbereidingsopdracht 
10.00 – 10.45 Les: Onderwijskunde 
10.45 – 11.00 Pauze 
11.00 – 12.30 Les: keuze uit rekenen, taal of muziek 
12.30 – 13.15 Reizen (onder begeleiding) naar Erasmus Universiteit (Burg Oudlaan 50 
Rotterdam) 
13.15 – 13.45 Introductie studeren op de Erasmus Universiteit 
13.45 – 14.45 PGO-groep (Probleem Gestuurd Onderwijs) 
14.45 – 15.15 Campustour 



 

 
 
 
 

Voorbereidende opdracht 
 

Proefstuderen Academische Pabo 
Vóór de proefstudeerdag breng je een bezoek aan een basisschool. Dit kan je oude 
basisschool zijn of een basisschool waar een bekende van je werkt. Plan daar een 
bezoek van minimaal een halve dag. Probeer op de volgende vragen een antwoord te 
krijgen: 
- Waarom lijkt het je leuk om te werken in deze school? 
- Wat valt je op aan de lessen die je hebt bijgewoond? (denk bijvoorbeeld aan de 
kinderen, de wijze waarop de leerkracht les geeft, de inhoud van de lessen). 
- Wat denk je dat een academisch opgeleide leerkracht zou kunnen bijdragen op deze 
school? 
- Wat valt je op aan de wijk waar deze school staat? 
- Op welke fronten denk je dat deze school verschilt of overeenkomt met een school in 
Rotterdam-Zuid? 
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