Een weekje
studeren op de Pabo
Ma
1. Vaardigheidstraining
Werkcollege met jouw studiebegeleider(s). Je leert van alles over
je stage, pedagogiek, didactiek en
andere beroepsvaardigheden, en
hoe je onderzoek doet. Ook word je
in deze uren begeleid zodat je studie
en stage soepel verlopen.
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2. Trajectonderwijs
Als student bij de pabo van
Hogeschool Leiden kies je voor één
van de vier unieke trajecten. Bij de
Kunstklas, Sportklas en Wereldklas
specialiseer je jezelf in het thema
dat jou het meeste aanspreekt
(één dagdeel in week).
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5. Lesvoorbereiding
De lessen op de hogeschool hebben
natuurlijk ook voorbereiding nodig.
Vaak moet je een opdracht van
tevoren maken of een stuk theorie
lezen. De Onderwijswerkplaats
(OWP) biedt alles om je hierbij te
helpen, zoals rustige werkplekken,
boeken en verschillende
lesmethodes.
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4. Stagedag
Je bent op donderdag de hele dag op je stageschool.
Per stagedag geef je een aantal lessen en voer je stageopdrachten uit. Dit varieert van rekenles geven en dramalessen verzorgen tot het observeren van een kind. Hierdoor
leer je het vak kennen en ben je elke week bezig met wat je na
je studie het liefst wilt gaan doen: lesgeven! Naast je vaste
stagedag loop je iedere periode één hele week stage.
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6. Zelfstudie
Natuurlijk kun je studeren waar
je wil, maar in de Hogeschool
zijn er veel plekken ingericht
waar studenten ook samen
kunnen studeren.
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3. Lessen
Per week kunnen je lessen19:00
op de Hogeschool verschillen. Je hebt in
ieder geval elke week taal- en rekenles. Andere vakken zijn
bijvoorbeeld geschiedenis, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing
en beeldende vorming. Door middel van activerende werkvormen,
gastcolleges en praktijkvoorbeelden leer je de didactiek en eigen
vaardigheid van de vakken.
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