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Voor actuele informatie:
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Voorlichtingsdagen 

Rijksuniversiteit Groningen
Kijk voor voorlichtingsdagen van de universiteit op de volgende
website: www.rug.nl/aolb

Hanzehogeschool Groningen
www.hanze.nl/pedagogischeacademie

NHL Stenden Hogeschool (locatie Groningen)
www.nhlstenden.com

Vier dagen per jaar kun je meedoen aan Eén dag student.  
Voor de precieze data en aanmelding, kijk op www.rug.nl/aolb

MEER WETEN?
Wil je meer weten over de Academische opleiding leraar 
basisonderwijs, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
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Marleen Havinga 
2e jaars student

Toen ik er in VWO 6 achter 
kwam dat er ook een 
Academische Pabo bestaat 
had ik na een open dag en een 
meeloopdag eindelijk mijn 
studiekeuze gemaakt: de 
AOLB is dé studie voor mij! 
Wat de studie zo interessant 
maakt is de combinatie van 
het praktische deel met 
het universitaire deel. In je 
eerste jaar kom je al voor 
de klas te staan en daar 
leer je direct erg veel van. 
Het is mooi om te zien dat 
je veel stof die je leert in 
de colleges en literatuur 
terug ziet komen in de 
praktijk. De AOLB is een 
drukke studie die vooral 
door de voorbereiding van de 
stagedagen veel tijd vergt, 
maar door goed te plannen 
hou je genoeg tijd over voor 
andere dingen. En je krijgt 
er veel voor terug: twee 
diploma’s in 4 jaar! Na mijn 
bachelor ga ik waarschijn-
lijk voor de klas maar het is 
ontzettend fijn om te weten 
dat ik met mijn diploma 
pedagogische wetenschappen 
ook andere baanmogelijk-
heden heb. 

WAAROM HEBBEN ZIJ VOOR DE OPLEIDING GEKOZEN?

Brend Hopman
2e jaars student

Toen ik mijn studiekeuze 
moest maken werd een ding 
snel duidelijk, ik wilde met 
kinderen werken en ook een 
universitaire studie doen. 
Met deze twee aspecten 
kom je al snel uit bij de 
AOLB. Bij deze opleiding 
word je niet alleen opgeleid 
tot leerkracht, je gaat ook 
bezig met pedagogische 
wetenschappen. Deze 
verdieping vind ik een 
groot pluspunt aan deze 
studie ten opzichte van de 
reguliere PABO. Verder is de 
combinatie van praktijk en 
theorie erg leuk. Tijdens je 
stages in het basis-
onderwijs kom je veel dingen 
tegen die je in colleges hoort. 
Hierdoor kan je veel theorie 
toepassen en gebruiken 
voor je ontwikkeling in het 
onderwijs. De opleiding 
verwacht, vooral bij stage, 
veel inzet en motivatie. Als 
je echt met kinderen wilt 
werken is dit echter geen 
probleem en zal je veel 
plezier hebben tijdens je 
opleiding! 

Stan Wolbers 
3e jaars student

AOLB-student zijn bevalt me 
tot nu toe super! Ik ben de 
AOLB gaan doen omdat ik al 
sinds jaar en dag meester wil 
worden, maar ik wel vwo  
heb gedaan en daar wilde  
ik wat mee doen. Toen kwam 
ik de AOLB tegen en dat 
sprak me ontzettend aan.  
De opleiding is persoonlijk 
en heeft de mooie combinatie 
van theorie en praktijk. 
Je hebt een academische 
opleiding met een sterke 
theoretische basis en mag 
die kennis meteen in de 
praktijk brengen op je stage. 
Daarnaast heeft de opleiding 
een hartstikke gezellige en 
handige studievereniging 
(ODIOM) en kun je naast 
alleen meester of juf worden 
nog veel meer kanten op na 
je opleiding. Na wat jaren 
meester zijn wil ik graag 
werken aan het nationale 
onderwijsbeleid in Den Haag, 
want ook dat kan met je 
AOLB-diploma.

Karin Schut 
4e jaars student

Op dit moment zit ik in het 
laatste jaar van de AOLB 
en ben ik bezig met mijn 
LIO-stage. Toen ik mijn 
studiekeuze moest maken 
werd ik direct enthousiast 
over de AOLB. Een univer-
sitaire studie waarin de 
koppeling wordt gemaakt 
tussen theorie en praktijk. 
Doordat je vanaf het begin 
gelijk praktijkervaring 
opdoet is de theorie die 
je leert makkelijker te 
begrijpen en kun je dit 
vaak direct toepassen. Na 
stage gelopen te hebben op 
verschillende scholen heb ik 
gemerkt dat mijn passie voor 
het onderwijs steeds meer is 
gegroeid en dat ik het werken 
met kinderen geweldig vind. 
Ik geniet ervan om ieder kind 
te zien groeien en ik vind het 
heel belangrijk dat ieder kind 
met plezier naar school gaat. 
Wat ik ook een groot voordeel 
aan de studie vind is dat je 
verschillende mogelijkheden 
hebt in het werken met 
kinderen. Later hoop ik mijn 
werk als juf te combineren 
met het individueel 
begeleiden van kinderen. 



Stage
In dit programma loop je vier jaar lang stage. Je bent dus al vanaf het
begin echt aan het werk met leerlingen. Je kunt terecht op basisscholen
in Friesland, Groningen en Drenthe. En je kunt je voorkeur aangeven
voor christelijk of openbaar onderwijs.

Groningen: een prima keuze
De opleiding in Groningen is van hoog niveau, omdat de universitaire-
en pabo-vakken en de stage heel goed op elkaar zijn afgestemd. Al 
het onderwijs wordt gegeven in de stad Groningen. Verder word je 
intensief begeleid door de docenten. En Groningen is gewoon een 
heel gezellige stad!

Diploma
Wanneer je de vierjarige studie succesvol hebt afgerond, krijg je
twee diploma’s:
› een Bachelor Pedagogische wetenschappen
› een Bachelor of Education (pabo-diploma)

Uitstekende startpositie
Na je studie kun je direct aan de slag als leerkracht in het 
basisonderwijs. Of je specialiseert je als cursusontwikkelaar, 
zorgcoördinator of lid van het managementteam.

ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS

Wil je in het basisonderwijs aan de slag, maar wel een universitaire
studie volgen? De Academische opleiding leraar basisonderwijs
biedt je deze mogelijkheid. Zo kun je een studie volgen die
inhoudelijk uitdagend is, wetenschappelijk én praktijkgericht.

Doel van de opleiding
Met het programma van de Academische opleiding leraar basis-
onderwijs word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht in het basis-
onderwijs en volg je tegelijk de universitaire bachelor Pedagogische
wetenschappen. Het beste van deze twee werelden geeft jou een
sterke basis als toekomstige leraar. Als je bent afgestudeerd kun
je lesgeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Je bent dan in
staat wetenschappelijke inzichten over opvoeding en onderwijs te

vertalen naar de onderwijspraktijk. Met de Academische opleiding
leraar basisonderwijs kun je een voortrekkersrol vervullen op de
basisschool waar je gaat werken. En door zelfstandig onderzoek
te doen kun je bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het
onderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Het studieprogramma bestaat in elke periode uit universitaire vakken,
pabo-vakken en stage. Zo kun je wat je leert direct in het onderwijs
toepassen. Op de universiteit verdiep je je in de theorie van het onderwijs
en leer je onderzoek doen. In de pabo-vakken komt vooral de praktische
kant van het leraar-zijn aan bod.

Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je
geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen tussen kinderen,
effectief leren en organisatie van het onderwijs? En ben jij ook nog
een vwo-er met ambitie? Dan is de Academische opleiding leraar
basisonderwijs iets voor jou!

  Bernoulliborg op het Zernikecomplex 
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BIJZONDERE SAMENWERKING 
Drie partijen werken samen aan de Academische opleiding leraar 

basisonderwijs. 

› Rijksuniversiteit Groningen

› Hanzehogeschool Groningen

› NHL Stenden Hogeschool (locatie Groningen)

Wat leer je bij dit vak?
In het vak Stage- en studieloopbaan-
begeleiding leer je theorie over het onder-
wijs toe te passen in de praktijk. Met een 
kleine groep studenten bespreken we 
je stage. Je gaat lesgeven, lessen voor-
bereiden, leerkrachten interviewen en 
leerlingen observeren. 

Hoe is het om leraar te zijn?
Als leerkracht heb je een afwisselende 
en verantwoordelijke baan. Je stimuleert 
leerlingen om zich goed voor te bereiden 
op de maatschappij. Je zorgt voor een 
goede sfeer op school en in de klas. 
Natuurlijk geef je als leerkracht ook les, 
in taal en rekenen, maar ook bijvoorbeeld 
vakken als aardrijkskunde en muziek. 

Waarom willen basisscholen een 
universitair opgeleide leerkracht?
Juist de combinatie van een sterke 
theoretische achtergrond en praktische 
inslag is aantrekkelijk voor het basis-
onderwijs. Je kunt lesgeven, maar 
bijvoorbeeld ook een onderzoek binnen 
school opzetten. Je kritische blik is een 
belangrijke stimulans voor de ontwik-
keling van de school.

Wat leer je bij dit vak?   
In jaar 1–3 volg je Ontwikkelings- en 
onderwijspsychologie. In deze vakken 
gaat het om de vraag hoe kinderen zich 
ontwikkelen op cognitief en sociaal-
emotioneel vlak. We gaan in op hoe we 
met die ontwikkeling rekening kunnen 
houden en deze kunnen beïnvloeden 
binnen het onderwijs. We kijken bijvoor-
beeld naar taalontwikkeling, zelfbeeld 
en leermotivatie, maar ook naar hersen-
functies betrokken bij het leren rekenen. 

Hoe ziet een collegeweek eruit? 
Heel afwisselend. Je hebt 2–3 dagen 
waarop je colleges volgt, bijvoorbeeld 
een hoorcollege Ontwikkelings- en 
onderwijspsychologie en een werkcollege 
Pedagogische taken van het onderwijs. 
In de tussenliggende uren heb je tijd om 
de literatuur door te lezen en opdrach-
ten te maken. Op de andere dagen ga je 
naar je stageschool of heb je vrij voor 
zelfstudie. 

Waarom zou ik voor deze opleiding 
kiezen? 
Als je geïnteresseerd bent in peda-
gogische wetenschappen, maar ook 
in de onderwijspraktijk, dan is de 
Academische opleiding leraar basis-
onderwijs een hele goede keus.  

EÉN DAG STUDENT
Wil je zeker weten dat de AOLB in 
Groningen voor jou de juiste keuze is? 
Doe dan mee aan Eén dag student. Je 
volgt college en je maakt kennis met 
studenten en docenten. Tijdens deze 
dag proberen we al je vragen te 
beantwoorden. Aanmelden kan via 
www.rug.nl/aolb 

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden heb je een vwo-diploma nodig. Ook met een 
HBO-propedeuse kun je aan de opleiding beginnen als je voor de start 
van de opleiding de toelatingstoetsen hebt gehaald van de pabo en de 
universiteit.

Aanmelden AOLB? Voor 1 mei!
Als je je wilt aanmelden voor deze opleiding moet je uiterlijk 1 mei in 
Studielink een verzoek tot inschrijving indienen bij twee instellingen, 
namelijk een pabo en de RUG. Je kiest eerst voor de Opleiding 
Leraar Basisonderwijs van a) de Hanzehogeschool óf b) NHL Stenden 
Hogeschool én je kiest voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen 
variant AOLB van de RUG. Als je je verzoek tot inschrijving hebt
ingediend, doe je mee aan een verplichte matchingsprocedure. 
Na het verzoek tot inschrijving in Studielink, ontvang je van de faculteit 
een vragenlijst. Nadat wij je ingevulde vragenlijst hebben ontvangen, 
krijg je van de opleiding een uitnodiging voor een matchingsdag en 
ontvang je een inlogcode om de formulieren vor de matchingsdag 
te downloaden en in te leveren. Op de matchingsdag worden  
je motivatie, beeld en verwachting van de studie getoetst tijdens  
een intakegesprek. Je doet voorafgaand aan de matchingsdag een 
oriëntatiestage van een dag op een basisschool. De matchingsdagen 
vinden in april en juni plaats. Na afloop van de matching maak 
je je inschrijving op Studielink verder af.

Maaike Faasen 
1e jaars student

Ik wil al van jongs af aan 
juf in groep 3 worden. Toen 
duidelijk werd dat ik naar het 
vwo zou gaan, heb ik dit idee 
helemaal laten varen. Werken 
met kinderen heeft me altijd 
leuk geleken, maar met een 
vwo-diploma is het toch zonde 
om les te gaan geven in het 
basisonderwijs? Dan kun je 
toch beter dokter worden? 
Ik heb me georiënteerd op veel 
soorten studies en kwam uit 
in de pedagogische richting. 
Op een open dag hoorde ik 
toen van de AOLB. Hierbij 
combineer je pedagogische 
wetenschappen op de 
universiteit met het basis-
onderwijs, wat ik dus al van 
jongs af aan graag wilde. Ik 
heb een meeloopdag gedaan 
en besloot om deze studie te 
kiezen. De combinatie van 
praktijk en theorie sprak me 
erg aan. En je kunt er nog alle 
kanten mee op. 

Marjolein Deunk 
Docent Ontwikkelings- en
onderwijspsychologie

Erwin Eeftink
Docent Stage- en studieloopbaan-
begeleiding


