
Het basisonderwijs in onze regio krijgt de komende jaren te kampen met een lerarentekort. Heeft u 

wel eens overwogen om juf of meester te worden? Lees hier over de ervaringen van een 

deeltijdstudent aan de pabo van Hogeschool Utrecht. 

‘Na een dag meelopen in een klas was ik om!’ 

Eveline Schulp (42) uit Vleuten aan het woord over haar 

ervaringen als deeltijdstudent pabo bij Hogeschool Utrecht. 

Waarom is zij deze opleiding gaan volgen en wat gaat ze 

hiermee in de toekomst doen? 

Eveline  is nu derdejaarsstudent. “Als moeder van jonge 

kinderen bleek het lastig werkzaam te blijven in de 

commerciële sector. Na een tijd niet werken begon het toch 

weer te kriebelen. Een vriendin gaf mij het idee om weer te 

gaan studeren en opperde de pabo in deeltijd.” In eerste instantie schoot Eveline in de lach. “Toch 

ben ik een paar dagen mee gaan lopen in een klas. En na één dag was ik al om, dit is iets voor mij! En 

het leek goed te combineren met de zorg voor mijn kinderen, zowel de studie als later in het 

dagelijks werk.” 

Bijkomend voordeel is dat Eveline ook een tijdje in de kinderopvang werkzaam is geweest en zelfs 

een kinderdagverblijf heeft opgezet. “De kinderen die ik toen geplaatst heb, zie ik nu in de wijk 

rondlopen en die krijg ik straks misschien wel in de klas. De keuze voor deze opleiding is voor een 

groot deel dus ook ingegeven door mijn persoonlijke interesse voor kinderen, zowel privé als op 

werkgebied.” 

Thuis aan de studie 

Eveline heeft niet gekozen voor een versneld traject. Zij volgt de deeltijd pabo waarbij ze twee 

avonden in de week college heeft en de rest thuis doet. Na vier jaar kan zij dan voor de klas staan. 

Over de verdeling tussen college volgen op school en thuis studeren is Eveline heel duidelijk. “De 

nadruk ligt op het thuis studeren. Dat kan ook als volwassene met de motivatie van de gemiddelde 

deeltijdstudent. Vaak komt het neer op studeren als de kinderen op school zitten of in echt drukke 

tijden ’s nachts.” 

Hoge studielast 

Volgens haar is de studie vrij lastig te combineren met een gezin, omdat er heel veel tijd in gaat 

zitten. “Dat ligt niet zozeer aan de lessen die je moet volgen of de stages als wel aan dat het een 

volledige kopie is van de voltijdopleiding. Dat hebben wij ook bij de opleiding aangegeven. Het is 

gewoon heel veel.” Eveline heeft het geluk dat ze er geen baan naast heeft en daardoor overdag 

veel kan doen, “Maar het blijft vaak schipperen tussen studeren en de begeleiding en zorg voor de 

kinderen.” 

Desalniettemin heeft Eveline veel steun aan haar studiegenoten. “Het is mooi om te zien hoeveel we 

als deeltijdstudenten aan elkaar hebben. Niet alleen binnen onze studie, maar ook opvoedkundig 

met onze eigen kinderen, zeker met de andere student-moeders. Gelukkig zijn wij allemaal heel 

gedreven aan deze opleiding begonnen. Ik wil gewoon over een jaar voor de klas kunnen staan!” 

Stage lopen 

Bij de deeltijdopleiding bestaan geen stageweken, het zijn stagedagen die verspreid zijn over een 

lange periode. “Gelukkig worden de stageplaatsen geregeld door bureau werkplekleren van de HU. 



Meestal lukt het wel om een stageplek te regelen dichtbij huis. Dat scheelt enorm in tijd. En ondanks 

de uitdaging van soms pedagogisch moeilijke klassen, haal ik enorm veel energie uit de stages. Ik 

neem natuurlijk ook mijn eigen ervaring als moeder mee.” 

Eveline’s voorkeur gaat uit naar een baan in de bovenbouw van het basisonderwijs. “Die groep is al 

heel zelfstandig en leren meer over hun eigen verantwoordelijkheid dan bijvoorbeeld kleuters.” 

Daarnaast kunnen deze leerlingen heel gevat uit de hoek komen.” Verder vindt ze het heel mooi om 

de kinderen te kunnen begeleiden naar het voortgezet onderwijs. 

Advies: 100% inzet 

Het belangrijkste advies dat Eveline mee wil geven aan mensen die overwegen met de deeltijd pabo 

te starten, is: “Begin er alleen aan als je er de volle 100% voor wilt en kunt gaan.” Zij merkt zelf nu al 

drie jaar lang dat het dan, als je het echt graag wilt, lukt. Je moet wel bereid zijn een aantal andere 

zaken, zoals hobby’s, vier jaar op een laag pitje te zetten.  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de deeltijdopleiding pabo van Hogeschool Utrecht of wilt u zich direct 

inschrijven voor deze opleiding? Kijk dan hier voor meer informatie:  

> Deeltijd pabo  

> Deeltijd pabo versneld 

https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Opleiding-tot-Leraar-Basisonderwijs-pabo-Utrecht?_ga=2.2166456.982449000.1496058451-335298587.1441354417
https://www.werkenstudie.hu.nl/Data/Cursussen/Bacheloropleiding/Versnelde-Pabo

