CONTACT
Neem contact op via:

010 453 75 29
Of mail naar:
info@thomasmorelevelup.nl

www.thomasmoreLevelup.nl

Thomas More Levelup is het nieuwe opleiden
voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs.
is onderdeel van de Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam

Thomas More Levelup is het nieuwe opleiden
voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs.

Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4-opleiding
en ontwikkelt je stapsgewijs naar Educatief Professional of leraar in
het basisonderwijs. Zelf je route uitzetten, je eindniveau kiezen en
studeren in je eigen tempo. De onderwijsteams van de toekomst zullen
VOORBEELD:

’....in 2 jaar tijd volg je 4 taal
modules en 4 pedagogiek modules.
Met het succesvol doorlopen
van deze levels ben je in de basisschool inzetbaar als Educatief
Professional Taal...’
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bestaan uit collega’s met verschillende opleidingsachtergronden.
De diversiteit aan expertise wordt optimaal ingezet. Met dit programma
bouwen we samen aan het onderwijs van de toekomst.
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Deelname
aan losse modules in
het Levelup programma

Het Levelup programma:

1

J e bent (nog) niet toe aan het volgen van een hele Pabo opleiding?
Je volgt losse onderwijsmodules en verzamelt certificaten
die langdurig hun waarde behouden en na het afronden van
een leergebied leiden tot een betere salariëring.

Je volgt het programma als cursist aan de Thomas More
Academie (onderdeel van Thomas More Hogeschool).
Binnen het programma wordt voortdurend een verband
gelegd tussen theorie en praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten op de pabo is veel ruimte voor inbreng
vanuit je eigen praktijk en bereid je je werkzaamheden voor op
basis van de nieuw verkregen kennis en inzichten. Zo kun je gelijk
de volgende dag al het geleerde in de praktijk brengen.
De onderwijsmodules worden afgesloten met praktijkopdrachten

2

De modules zijn stapelbaar. Iedere module versterkt
je educatieve professionaliteit. Na het volgen van alle
modules in één leergebied mag je je op dit leergebied
Educatief Professional noemen. Na het volgen van
alle modules (alle leergebieden) kun je je eigen groep
draaien.

die ook door een begeleider in de praktijk worden beoordeeld.
Het Levelup programma start altijd met de modules pedagogiek.
De onmisbare basis in het werken met kinderen. In 2 jaar tijd volg
je 4 modules pedagogiek (= basislevel). In aanvulling hierop kun je
je scholen in de leergebieden Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie
(Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Techniek), Kunstzinnige
Oriëntatie (Beeldende Vorming, Muziek of Drama) of ICT.
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 esluit je na het volgen van alle modules dat je je toch wilt door
B
ontwikkelen tot volledig bevoegd leraar, kun je je alsnog inschrijven
als deeltijdstudent voor de kopopleiding

Per jaar worden er 2 modules pedagogiek en 2 modules per
leergebied aangeboden.
In twee jaar tijd ontwikkel je je met het doorlopen van 4 modules
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Leraar PO

pedagogiek en 4 modules in een leergebied tot Educatief

Weet je al wel dat je een hele Pabo opleiding
wilt volgen? Dan kun je het Levelup programma
volgen in de vorm van een deeltijd opleiding.

modules van verschillende leergebieden tegelijkertijd volgen.

Professional op het betreffende leergebied. Uiteraard kun je
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Studiebelasting
en investering
Het programma, de studiebelasting en
de investering per jaar ziet er als volgt uit:
1 module duurt in totaal een half jaar, om de week heb je
•	
een bijeenkomst op de pabo.
Per module neem je deel aan 6 bijeenkomsten van 2 uur
•	
begeleide leertijd, en aansluitend 1 uur werkplaatstijd
(samen met medestudenten vertalen van de input naar de
eigen werkpraktijk).
Per module kun je deelnemen aan een keuzeworkshop.
•	
Dit zijn workshops die op basis van de behoefte
van de deelnemers in het level up programma worden
aangeboden.
Per bijeenkomst moet je uitgaan van zo’n 8 uur
•	
zelfstudietijd (voorbereiding en naslagwerk).
Daarnaast ga je actief aan de slag met opdrachten in de
•	
praktijk. Reken op 10 uur leren, uitproberen en reflecteren
in praktijk per module.
Totale studiebelastinguren per module:
4 EC (studiepunten) = 112 SBU
(studiebelastingsuren) 6 x 2 uur college,
6 x 1 uur begeleide werkplaatstijd, 6 x 5
uur voorbereiding op de bijeenkomsten,
1 workshop van 2-3 uur, 48 uur voor
bereiding op de praktijk en de toetsing.

Deelnemers die werken in
het Rotterdamse basisonderwijs
komen in aanmerking voor
de Rotterdamse Lerarenbeurs.
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Kosten per module € 650,- (exclusief
studiemateriaal en -literatuur en
arrangementskosten).
Bij het volgen van 1 level per jaar
(twee modules van één leergebied) zijn
de studiekosten 1300,- per jaar.
Bij het volgen van 2 levels per jaar zijn
de studiekosten 2600,- per jaar.
Betalen in maandelijkse termijnen is
mogelijk.

VOORBEELD 1

Leerroute tot Educatief
Professional Taal:
In 2 jaar tijd volg je 4 taal modules en 4 pedagogiek
modules. Met het succesvol doorlopen van deze levels
ben je in de basisschool inzetbaar als Educatief
Professional Taal. Je kunt goede lesvoorbereidingen
maken volgens bekende didactische aanpakken (zoals
(expliciete)directe instructie en activerende didactiek).
Je kent coöperatieve werkvormen en je kunt spelend
leren met jonge kinderen. Samen met de leraar bepalen
jullie de weekplanning, en verzorg jij de taallessen,
de spellingslessen of lever je je bijdrage in het lees
onderwijs e.d. in de bouw waarin je werkt.
Met de pedagogiek en didactiek modules heb je een goede basis
gelegd om te werken met de hele groep, samen met de leraar
het klassenmanagement vorm te geven, te acteren in de groeps
dynamische processen in de groep, kun je goed observeren,
heb je zicht op de ontwikkelingslijnen van de kinderen en ben
je bekend geraakt met belangrijke leertheorieën.

VOORBEELD 2

Kun je meer uitdaging aan?
Dan kun je dit uitbreiden met een extra vakgebied en
ontwikkel je je sneller tot nog een level hoger in 2 jaar tijd.
Je bent dan Educatief Professional op 2 leergebieden.
Bijvoorbeeld Educatief Professional Taal en ICT. Dan volg je
de pedagogiekmodules, de taalmodules en de ICT-modules.

Later alsnog doorstromen in de deeltijd opleiding?
Besluit je later alsnog dat je de gehele opleiding tot Leerkracht
Basisonderwijs wilt gaan volgen om je bevoegdheid te halen?
Dan kun je op basis van de door jou behaalde modules
vrijstellingen krijgen.*
* De modules kennen een geldigheidsduur. Bij het besluiten tot doorgaan tot
ontwikkeling tot leraar dient hier rekening mee gehouden te worden.
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Deelname aan Levelup
als deeltijd-opleiding
Wil je je graag allround ontwikkelen, met als doel het behalen van de
volledige bevoegdheid voor Leraar Basisonderwijs? Dan kun je je inschrijven
als deeltijd student aan Thomas More Hogeschool. Je hebt dan een
intensiever programma. Je volgt gedurende drie tot vier jaar de modules van
alle leergebieden + het thematische programma van de kopopleiding.
Daarnaast neem je deel aan de leerteambijeenkomsten van de professionele
ontwikkelingslijn en praktijklijn.

Je start je traject met een intakeassessment en
de verplichte instroomtoetsen van de pabo
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Bij het intakeassessment stellen we samen met jou een persoonlijk
leerplan op. Indien je kiest voor inschrijving als
deeltijdstudent, dan adviseren we je aan deel te nemen
aan het voorbereidingsprogramma voor de
instroomtoetsen van de pabo (meer info hierover
op www.thomasmorehs.nl).
In de intakeperiode voorafgaand aan de start van
de opleiding kun je ervoor kiezen ook al deel te nemen
aan de taal- en rekentoetsen van de opleiding.

Ben je hier nog niet aan toe,
dan kun je ervoor kiezen dit later in
je eerste studiejaar te doen.
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Waarin verschilt de deeltijdopleiding
Levelup van het volgen (en behalen van)
de modules binnen Levelup:

1

6

7

Je volgt een HBO-opleiding.

Naast pedagogiek
en de vakmodules, neem
je deel aan de
leerteambijeenkomsten
van de professionele
ontwikkelingslijn en
de praktijklijn.

Na een jaar met
het doorlopen van alle
onderwijsmodules
kun je opgaan voor
het eerste doorstroomassessment.

2
Je krijgt een intakeassessment.

3
Je doet de toelatingstoetsen
voor de wereldoriëntatievakken.

4
Je neemt deel aan
de verplichte toetsen taal
en rekenen als onderdeel
van de propedeuse.

5
Je behaalt je propedeuse
na een jaar.
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Tijdens deze
bijeenkomsten leer je leren,
reflecteer je samen op
jouw ontwikkeling, worden
vragen en casussen uit
praktijk besproken, leer je
je eigen handelen in praktijk
te onderzoeken en
werk je aan de opbouw van
je bekwaamheidsdossier.

Hoe ziet de opleiding eruit:
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Hierna neem je ieder
half jaar deel aan
een doorstroomassesment
waarin we met elkaar
vaststellen hoe jouw
ontwikkeling is en hoe de
volgende fase van de
opleiding er voor jou uitziet.
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De opleiding werkt toe
naar het behalen van
je bevoegdheid tot leraar
basisonderwijs.

Afhankelijk van jouw
ontwikkeling en je instroom
niveau kun je na 1 jaar je
propedeuse behalen.
Heb je na 2 jaar alle modules
succesvol doorlopen, dan kun
je opgaan voor het door
stroomassessment tot de
kopopleiding. Afhankelijk
van de ontwikkeling die je
hebt doorgemaakt wordt
vastgesteld of je nog 1 of
2 jaar moet volgen om je te
ontwikkelen tot leraar
basisonderwijs. Besluit je na
deze 2 jaar (tijdelijk) te
stoppen met de opleiding, dan
heb je je inmiddels ontwikkeld
tot allround Educatief
Professional (inschaling als
leraarondersteuner).

Het eerste jaar ziet er als volgt uit:
•	Je volgt 1 dag per week/ 2 avonden per week onderwijs
aan de pabo
•	Je leert 1 dag per week: Praktijkopleidingsdag in de praktijk
op wisselende praktijkleerplaatsen in opleidingsscholen
•	Je leert minimaal 1 dag per week in de basisschoolpraktijk
(eventueel eigen werkplek): Praktijkdag
•	Je hebt 20 uur zelfstudie per week
Vervolgens wordt op basis van het doorstroomassessment
besloten hoe je verdere opleiding er uitziet.
Het opleidingsprogramma bestaat uit 60 studiepunten per jaar.
Na ieder half jaar leg je een doorstroomassessment af.
Toelatingseisen:
•	MBO-niveau 4
•	HAVO
•	VWO
Wil je deelnemen aan het programma als deeltijdstudent, dan
schrijf je je als deeltijdstudent aan Thomas More Hogeschool
in via Studielink. Indien je in aanmerking komt voor wettelijk
collegegeld en in 2019-2020 voor het eerst start met een
bacheloropleiding, dan kom je in aanmerking voor de 50%
kortingsregeling op het wettelijk collegegeld, en betaal je de
eerste 2 jaar in plaats van € 2083,- slechts € 1041,- collegegeld.
Indien je niet in aanmerking komt voor wettelijk
collegegeld, dan betaal je het instellingscollegegeld.
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Hoe ziet een module
rekenen/wiskunde er uit?
Om de week kom je naar de pabo. 2 uur lang werk je
onder begeleiding van een docent aan rekenen/wiskunde:

Hoe ziet een module
Pedagogiek er uit?
Om de week kom je naar de pabo (dit kun je afwisselen
met een andere module, zoals rekenen), Je krijgt les van
een docent die met jou ingaat op de volgende vragen:

Wat is rekenonderwijs? En waarom ziet dat er zo uit in het basisonderwijs?
Wat is realistisch rekenen? Je leert een rekenles ontwerpen en uitvoeren,

Wat is pedagogiek? Wat is didactiek? Hoe bouw je een les op? Wat is

je leert rekengesprekken voeren met kinderen, je gaat aan de slag met

eigenlijk leren? En hoe leren kinderen? Welke didactische modellen zijn er?

verschillende didactische modellen. En wat zijn rekenstrategieën en hoe

En hoe kun je die toepassen? Je maakt kennis met verschillende

pas je dit toe?

pedagogische en leertheorieën, en je leert die herkennen in de praktijk.

Daarnaast versterk je je eigen rekenvaardigheid zodat je met vertrouwen
lessen kunt verzorgen in jouw basisschool. In de bijeenkomsten oefen je

Daartoe krijg je observatieopdrachten en andere praktijkopdrachten

met sommen, pas je didactiek toe en word je geïnspireerd om mooi

die je helpen om de theorie in de praktijk te brengen. Wat is bijvoorbeeld

onderwijs te maken. In de werkplaatstijd bereid je samen met anderen je

een lesdoel? Hoe maak je die? Hoe kijk je naar kinderen? Wat kunnen

lessen voor, je bespreekt je ideeën, legt casussen voor als intervisie.

kinderen? En hoe kun je kinderen iets leren?

De andere week gebruik je om je eigen rekenlessen en activiteiten verder

Ook wordt aandacht besteed aan de groep en de dynamiek en jouw

te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

invloed daarop. In de begeleide onderwijswerkplaats maak je samen lessen

Wanneer je weer naar de pabo kunt deel je je ervaring met medestudenten

en ontwerp je activiteiten voor jouw praktijk. In de week erna voer je

in de werkplaatstijd en krijg je nieuwe didactiek en ideeën aangereikt door

je lessen uit, evalueer je met je praktijkbegeleider en verzamel je vragen

de docenten.

voor de volgende bijeenkomst.
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Deelname aan modules en
opbouw in LEVELS
+5

+20

• Allround Educatief Professional

+4

+16

• Educatief Professional 4

+3

+12

+2

+8

• Educatief Professional 2

vakgebieden

modules

+1

+4

• Educatief Professional 1

vakgebied

sa
la
ri
s

• Educatief Professional 3

modules

je

vakgebieden

modules

modules

Basislevel pedagogiek
& didactiek, 4 modules in
2 jaar te doorlopen

• Pedagogisch Professional PO

Professional in Praktijklijn (professionele ontwikkelingslijn
en leren in praktijk) + Keuzeworkshops

aa
n

vakgebieden

1 - 2 JA A R

modules

Bo
uw

vakgebieden

• Kopopleiding leraar PO

Basis vakgebied
pedagogiek
5 vakgebieden
• Taal
• Rekenen
•	Wereldoriëntatie
(Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Natuur,
Techniek)
•	Kunstzinnige Oriëntatie
(Beeldende Vorming,
Muziek of Drama)
• ICT
Ieder vakgebied bestaat uit 4 modules.
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