
Leraar basisonderwijs 

worden?

Het leukste en meest 

veelzijdige beroep!



https://www.youtube.com/watch?v=baF0UYA3j58




Als leraar basisonderwijs geef je les aan 

kinderen 

in de leeftijd van vier tot en met twaalf 

jaar. 

Je begeleidt de leerlingen ook in hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling.



Waar ga je later lesgeven?

…



Binnen én buiten lesgeven

Lesgeven gebeurt al lang niet meer 
alleen in het klaslokaal. Een leerkracht 
gebruikt de ‘wereld om heen’ om lessen 

levendig te maken

Een bezoek aan de kinderboerderij, 
een bezoek aan het oude stadscentrum 
of een educatieve speurtocht door de 
bossen. Als leraar op een basisschool 

is geen dag hetzelfde.





Behalve lesgeven ben 

je ook bezig met:

• Coachen van leerlingen
• Samenwerken met collega’s

• Lessen voorbereiden
• Studiedagen volgen

• Sportdagen organiseren
• Vorderingen in beeld brengen

• Feedback geven
• Gesprekken met ouders en instanties
• En natuurlijk jezelf blijven ontwikkelen 

• tot een steeds betere leerkracht! 



Wat is een ideale leraar volgens leerlingen?

https://www.youtube.com/watch?v=DlWW-SFSbi8


“Lijkt het je leuk om iets te 

leren, maar vind je het eng om 

voor de klas te staan? 

Tijdens je studie helpen we je om 

steeds zekerder te worden voor 

de klas. Tijdens je stages word 

je hiervoor ook begeleidt door 

je persoonlijke opleidingscoach 

en de leerkracht van je 

opleidingsschool.”





Als je leraar in het basisonderwijs wilt worden, 

kun je de pabo doen. 

• Leraar Basisonderwijs (4 jaar)
Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Sittard, Veghel en Venlo 

• Excellentietrajecten
–
–
–
–



Waarom bij Fontys?

• Veel mogelijkheden 
en verschillende trajecten 

• Persoonlijk 
• Groots, maar kleinschalig 



Kleinschalig en een 
goede sfeer!
• Onze studenten prijzen Fontys vooral 

om de persoonlijke aandacht en 
begeleiding die zij van docenten 
krijgen. Bij Fontys heb je veel 
mogelijkheden om te groeien. 
Groeien als persoon, maar ook als 
toekomstige professional. Je leert 
met verschillende mensen om te 
gaan en je kunt jezelf, naast je 
studie, actief profileren.



https://leraar-worden.web.app/


Ga jij hét 
verschil 

maken voor 
leerlingen?


