
Welkom bij de 

voorlichting 

van de 

Stichting voor 
Pedagogisch 

Onderwijs aan de 
Rijksuniversiteit 

Groningen



Pedagogiek/Lerarenopleiding

 Inleiding op de opleidingen:         
Hilda Amsing

 Een docent aan het woord:               
Freek van Bergen

 Een student aan het woord:          
Daniëlle Bosma



Geschiedenis

• SPO voorheen de "Vereeniging voor 

Paedagogisch Onderwijs aan de 

Rijksuniversiteit Groningen“, opgericht in 

1918.



Geschiedenis



Wat biedt SPO?

 Lerarenopleiding Pedagogiek
 Kopopleiding Leraar Pedagogiek

 Kopopleiding+ Leraar Pedagogiek

 HBO Pedagogiek

 Academische route

-----------

 Schakelprogramma’s

 Pedagogisch Didactisch Getuigschrift



jaar 1&2 jaar 3&4 perspectief

Basisprogramma

(120 ects)

- reguliere route, 

beroepsgericht 

(Lerarenopleiding of 

HBO-Pedagogiek, maar 

veel overlap)

- beroepspraktijk (eerste-

en tweedelijnsfuncties in 

pedagogische 

beroepspraktijk; Leraar 

Pedagogiek in het MBO)

- academische route 

(gekoppeld aan 

Lerarenopleiding 

Pedagogiek of HBO-

Pedagogiek, maar veel 

overlap)

- universitaire masters       

Pedagogiek, OWW, 

Ortho



Onderwijsprogramma

Jaar 1 Jaar 2

propedeuse

• pedagogiek 1

• filosofie

• sociologie 1

• psychologie: introductie

• psychologie: toegepast

• filosofie van opvoeding en       

onderwijs

• gezinspedagogiek

• referaatpracticum

verdieping 

• pedagogiek 2

• wetenschapsfilosofie

• sociologie 2

• interculturele sensitiviteit in 

jeugdzorg en onderwijs 

(reguliere route)

• Statistiek (academische route)

• andragogiek

• onderwijskunde

• beroepsoriëntatie en 

internationalisering



Onderwijsprogramma (vervolg)

Jaar 3 regulier Jaar 4 regulier

verdieping en beroepsvoorbereiding

orthopedagogiek, leer- en 

onderwijsproblemen, statistiek en 

methodologie

2 beroepsdifferentiaties:

• didactiek voor het beroepsonderwijs 

(Lerarenopleiding Pedagogiek)

•jeugdzorg (HBO Pedagogiek)

3 taakvelden kiezen uit:

• advisering en begeleiding

• beleid en organisatie

• visie en profilering

• gespreksvoering en rapportage

afronding

1 taakveld kiezen uit:

• advisering en begeleiding

• beleid en organisatie

• visie en profilering

• gespreksvoering en rapportage

stage 

scriptie

Terugkombijeenkomsten



Onderwijsprogramma (vervolg)

Jaar 3 academische route Jaar 4 academische route

Verdieping en academische voorbereiding:

Orthopedagogiek of diagnostiek en behandeling,  

methoden en technieken, statistische modellen 1 

1 beroepsdifferentiaties, kiezen uit:

• didactiek voor het beroepsonderwijs

• jeugdzorg 

1 taakveld, kiezen uit:

• advisering en begeleiding

• beleid en organisatie

• visie en profilering

• gespreksvoering en rapportage

Academische vakken:

vakken uit de betreffende schakelprogramma’s voor 

20 ects.

Afronding:

kwalitatieve methoden in de sociale weten-

schappen

testtheorie

statistische modellen 2

1 taakveld, kiezen uit:

• advisering en begeleiding

• beleid en organisatie

• visie en profilering

• gespreksvoering en rapportage

stage 

scriptie



Kopopleiding Leraar Pedagogiek:
- In 1 jaar tweedegraads lesbevoegdheid

- Toelaatbaar met: een afgeronde HBO-bachelor 

Pedagogiek, Social Work of SPH

Kopopleiding+ Leraar Pedagogiek:

- In 1,5 jaar tweedegraads lesbevoegdheid 

- Toelaatbaar met: een afgeronde HBO-bachelor 

Psychologie of PABO



Onderwijsprogramma

Kopopleiding

• Didactiek voor het 

beroepsonderwijs

• Leer- en 

Onderwijsproblemen

• Onderwijskunde

• Stage

• Scriptie

Totaal: 60 ECTS 

Kopopleiding+

• Didactiek voor het  

beroepsonderwijs

• Filosofie van opvoeding en 

onderwijs

• Leer- en Onderwijsproblemen

• Pedagogiek 1

• Onderwijskunde

• Stage

• Scriptie

• Visie en Profilering

Totaal: 85 of 94 ECTS 

(afhankelijk van vooropleiding)



Waarom zijn we bijzonder ?

Bijzonder programma (hoog niveau, we stellen 
kennis centraal, geen competentiegericht 
onderwijs als didactisch concept)

Bijzondere docenten (combineren docentschap 
SPO met andere maatschappelijke functie bijv. 
aan de universiteit of in het pedagogisch 
werkveld)



Wie volgen HBO-opleiding?

Volwassenen die

• een diploma willen

• hogerop willen (MBO → HBO)

• iets anders willen

• breder inzetbaar willen zijn

N.B. baan is geen voorwaarde



Vrijstellingen?

- Universitaire opleiding

- (Verwant) HBO

- Verwant MBO (halve stage)

- In principe geen vrijstellingen op basis van 
werkervaring

Voor vrijstellingen/inpassingsplan wenden tot 
studiecoördinator Mandy van Oostwaard 
(m.van.oostwaard@rug.nl)



Kosten 2022-2023

Cursusgeld  € 2000,-

(betaling mag in 10 termijnen) 

Aanschaf boeken ca. € 400,- à € 450,- p.j.

Tegemoetkoming in de studiekosten: 

 géén studiefinanciering DUO

 lerarenbeurs/tegemoetkoming: DUO

 levenlangleren krediet DUO

 soms: belastingdienst

UWV

werkgever



Locaties



Nieuwenhuisgebouw



SPO



Contact + inschrijving

www.spo-groningen.nl

spo@rug.nl

tel: 050 – 363 6525


