
Onderzoek & 
de Academische 
Werkplaats
Praktijkonderzoek is belangrijk in onze 
opleiding. In de modules leer je onder-
zoek opzetten, data verwerken en gege-
vens interpreteren. Op de scholen waar 
je stage loopt wordt onderzoek gedaan 
waar jij in kan participeren. In de Acade-
mische Werkplaats werken opleidingsdo-
centen, onderzoekers, leerkrachten uit het 
primair onderwijs én studenten samen 
aan onderzoeksvragen die door de prak-
tijk zijn ingebracht. Studenten doen hier 
onderzoek voor hun minor en proberen 
ontwikkeld materiaal in hun stage uit.

Kwaliteit en 
cijfers

Onze studenten zijn zeer 
positief over de kwaliteit van 

hun opleiding. Iselinge 
Hogeschool is een 
topopleiding. Dit blijkt uit 

de cijfers van de jaarlijkse 
Nationale Studenten 
Enquête (NSE).

Werk in de regio

In de komende jaren blijft er een tekort 
aan leerkrachten. Er is in de regio’s 
Achterhoek en Midden-Gelderland naar 
verwachting een leerkracht tekort van 62 
voltijd aanstellingen. Landelijk is het tekort 
ruim 1913 in 2024. Kortom, het onderwijs 
heeft jou nodig!

Beste student,

Ik ben Melline Huiskamp, program-
maregisseur voor de academische 
pabo op Iselinge Hogeschool. 
Samen met mijn collega’s en de 
studenten van het voorlichtingsteam 
hopen we ervoor te zorgen dat al 
jouw vragen beantwoord worden. 
Je kunt mij bellen of e-mailen, maar 
we vinden het nog leuker om jou te 
ontmoeten tijdens een open dag of 
een kijkdag. Hopelijk tot ziens! 

Hartelijke groet, 
Melline Huiskamp
info@iselinge.nl

Kosten en 
financiering

Studiekosten omvatten collegegeld, 
studieboeken en leermiddelen. De hoogte 
van het collegegeld is afhankelijk van 
jouw persoonlijke situatie (o.a. voorop-
leiding). Wil je weten wat het voor jou 
betekent? Kijk dan op www.iselinge.nl/
academischepabo. Je leest hier ook over 
mogelijke tegemoetkomingen en hoe jij 
die kunt aanvragen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de opleiding 
via: www.iselinge.nl/inschrijven

Toelatingsproces
Stap 1: inschrijven Studielink met DigiD 
Stap 2: studiekeuzecheck 
(inclusief toetsen en gesprek)
Stap 3: start opleiding

Iselinge Hogeschool, 
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
www.iselinge.nl, 088-0931001
info@iselinge.nl

Open dagen

Open dagen
Bezoek de virtuele open dag 
op www.iselinge.nl/virtueleopendag

Proefstuderen  
Bekijk de website voor informatie 
over een online meeloopdag. 
www.iselinge.nl/academischepabo
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Toelating

Jij bent geschikt als je:
• het onderwijsavontuur uitdagend vindt
• een brede interesse hebt
• ervan geniet om kinderen iets te leren
• onderwijs wilt ontwerpen
• zelf ook wilt blijven leren 
• de juiste vooropleiding hebt: een diploma 

van vwo of havo

Havo-leerlingen moeten, afhankelijk van 
hun vakkenpakket, een aantal toela-
tingstoetsen maken. Lees hierover meer op: 
www.iselinge.nl/toelatingstoetsen

De opleiding

Er zijn vier blokken per jaar. Ieder blok 
heeft een vaste opbouw. Als eerstejaars 
loop je twee dagen stage en in ieder blok 
is er een stageweek. Tijdens de opleiding 
doorloop je vier opleidingsfasen. 
De eerste twee fasen (opleidingsbe-
kwaam en taakbekwaam) richten zich 
vooral op het beroep en het verzorgen 
van onderwijs in de eigen klas. 

Tijdens de volgende twee fasen 
(werkplekbekwaam en startbekwaam) 
stel je zelf een leerroute samen. Je kunt 
kiezen uit verschillende thema’s en 
specialiseert je in het jonge of oude kind 
en een schoolvak. Wellicht kies je ook 
voor een stage in het buitenland? Je sluit 
de opleiding af met een eindstage (de 
lio-stage). 

De academische 
pabo
Als je voor de academische pabo kiest, 
combineer je de hbo-opleiding leerkracht 
basisonderwijs met modules van de 
premaster onderwijswetenschappen. 
Een interessante uitdaging die je een 
mooie voorsprong geeft in jouw carrière. 
Je wordt opgeleid tot een uitstekende 
leerkracht met extra, onderwijskundige 
kennis over o.a. vakintegratie en onder-
zoek. Na de academische pabo heb je 
direct toegang tot de universitaire master 
onderwijswetenschappen. De academi-
sche pabo is voor vwo-ers en havisten die 
behoefte hebben aan een extra uitda-
ging. 

Meer informatie www.iselinge.nl/
academischepabo

Feiten over de opleiding:
Duur opleiding: 4 jaar, voltijd
Studielast: 10-15 uur college, 16 uur 
stage en 15 uur zelfstudie per week. 
Vooropleiding: diploma vwo, havo
Stages: twee dagen per week, 
werkplek- en lio-stage

Iselinge 
Hogeschool
Iselinge Hogeschool leidt leraren voor het 
basisonderwijs op. Studeren in Doetin-
chem is aantrekkelijk. Wij hebben een 
prachtig vernieuwd gebouw en zijn be-
oordeeld als beste pabo van Gelderland. 
Persoonlijke begeleiding, de mogelijkheid 
om je te specialiseren en eigen keuzes te 
maken en een goede voorbereiding op 
het beroep kenmerken onze pabo. 

Het beroep
In de academische pabo ontwikkel je je in 
vier beroepsrollen:

De leerkracht als onderwijsverzorger,
waarbij je vooral je pedagogisch-
didactische kennis uitbouwt en inno-
vatieve werkvormen leert gebruiken.
De leerkracht als instructional leader,
waarbij je vanuit jouw uitgebreide, 
internationale kennisbasis onderwijs 
vormgeeft en deelt met collega’s. 
De leerkracht als innovatief 
ontwerper,
waarbij je innovatief onderwijs 
ontwerpt.
De leerkracht als onderzoeker, waar-
bij je op verschillende manieren (we-
tenschappelijk) onderzoek uitvoert. 

De blokken bestaan 
gemiddeld uit:
8 lesweken
1 stageweek
1 toetsweek

De praktijk

Je loopt vanaf het begin van je opleiding 
ten minste twee dagen in de week stage.
In het eerste en tweede jaar van je oplei-
ding word je door ons stage-
bureau geplaatst op een opleidings-
school op maximaal één uur reisafstand 
van je woonplaats. In het derde en vierde 
jaar van je opleiding solliciteer je naar 
een plaats op een opleidingsschool van 
jouw keuze. 

De stage is onderdeel van je opleiding. Je 
ontvangt geen stagevergoeding. 
Om de studie goed te laten aansluiten bij 
de praktijk werken wij nauw samen met 
onze opleidingsscholen. 
Samen verzorgen wij jouw opleiding. Be-
nieuwd naar onze opleidingsscholen? Kijk 
op www.iselinge.nl/opleidingsscholen

Werken in de 
middenbouw

Taakbekwaam: 
Middenbouw
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