
 

Opleiden van studenten binnen Morgenwijzer 
Studenten in opleiding tot leraar basisonderwijs zijn van harte welkom binnen Morgenwijzer. Wij leiden 

binnen onze organisatie tezamen met twee Pabo’s studenten op voor hun toekomstige baan in het 

basisonderwijs: Pabo Hogeschool Leiden en Pabo De Haagse Hogeschool. Wij bieden stageplekken 

aan binnen al onze scholen waarbij onze leerkrachten de rol vervullen van mentor, zodat de student zo 

goed mogelijk wordt voorbereid op de lespraktijk. Een aantal scholen zijn verbonden binnen “Samen 

Opleiden” en zijn een opleidingsschool waar studenten meer stagelopen en een gedeelte van het 

Pabo curriculum op de werkplek wordt vormgegeven.  

 
Pabo Hogeschool Leiden 

 
4-jarige voltijd opleiding; Je maakt een keuze tussen de vier trajecten: Kunstklas, Sportklas, Wereldklas 

of Opleiden in de School. Bij Opleiden in de school combineer je meer stagedagen met je studie. 

Morgenwijzer is actief betrokken bij dit traject. Zie het filmpje over Samen Opleiden vanuit 

studentperspectief: https://www.youtube.com/watch?v=tbIKlvBZT48 Binnen Morgenwijzer besteden we 

binnen dit traject veel tijd aan een optimale match tussen student en stageplek.  

 
traject Flexibele deeltijd: Een twee- tot vierjarig traject waarin je de Pabo afgestemd op jouw 

leerbehoeften kunt volgen. Jij bepaalt samen met de Pabo jouw studietraject. Wanneer je al een baan 

in het onderwijs hebt, kunt je ook kiezen voor het zij-instroomtraject. 

 
Academische Pabo: Een Pabo opleiding, waarbij je naast deze HBO opleiding ook vakken volgt van 

de universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen. Zo leer je om de opvoeding en de 

ontwikkeling van kinderen tot volwassenen (pedagogiek) te begrijpen en te verklaren door middel van 

theorie en onderzoek. Een mooie bonus naast je Pabo-diploma. 

 
De Haagse Pabo 

 
4–jarige voltijd opleiding, nieuw programma in 2018: Deze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt voor  
40% plaats op de basisschool zelf plaats. Je leert professioneel en zelfstandig te functioneren als 

leerkracht en neemt hierin de regierol door werkplekleren, opleiden in de school, in samenwerking met 

het team op je werkplek, de basisschool.  

  
Samenwerkend leren  
Samenwerking is een sleutelbegrip voor zowel Morgenwijzer als de Haagse Pabo. De studenten leren in 
leerkringen (met begeleiding door een opleider, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van 

studenten), professionele leernetwerken met vraagstukken uit de onderwijspraktijk, praktijkonderzoek,  
intervisiegroepen, peer-coaching e.d. zijn belangrijke werkvormen die voor de opleiding van  
studenten tot startende leraar worden ingezet. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tbIKlvBZT48


 

Kernteam  
Om het leren van de student op de werkvloer te bevorderen wordt samengewerkt in een kernteam.  
Een kernteam wordt gevormd door student, schoolopleider (werkzaam binnen Morgenwijzer),  
instituutsopleider (docent van de PABO) en de mentor/coach. 
Studenten formuleren samen met het kernteam aan het begin van een blok/stageperiode, 

stageopdrachten. Deze opdrachten worden geformuleerd op basis van de ontwikkeling van de 

student, doelen/leeruitkomsten van de projecten en de expertise van de school.  

 
Pilot Flexibilisering 
Sinds september 2017 doet de Pabo mee aan de landelijke pilot ‘Flexibilisering’. Bij deze pilot mogen 

hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Dit heeft als voordeel dat je veel meer 

inspraak hebt op wat je wil leren, maar ook op hoe, waar en wanneer je dat wil doen. 

  

 
Jij bent als student van harte welkom binnen Morgenwijzer! Een leerkracht opleiden in onze scholen, 

toekomstgericht, kritisch en bovenal gelukkig in het uitoefenen van dit mooie beroep! 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 


