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Even voorstellen… 



Arbeidsperspectief



What does it take to be a teacher…

https://www.youtube.com/watch?v=7YDrNsfQxNo&feature=youtu.be


What’s new…

Vanaf 1 september 2021:

Deeltijd flex



Via een flexibele deeltijd (4 jaar)
op basis van leeruitkomsten (240 EC)

naar een bachelordiploma leraar basisonderwijs



Leren vanuit de onderwijspraktijk



Leeruitkomsten

Een meetbaar resultaat van 
leerervaringen die ons in staat stelt er 
zeker van te zijn tot welke 
hoogte/niveau/standaard een 
competentie is gevormd of verbeterd.



Leeruitkomsten

Universele leeruitkomsten

Pabo-specifieke leeruitkomsten

Keuze leeruitkomsten



Leeruitkomsten



Leeruitkomsten

Voorbeeld universele leeruitkomst:

De student ontwerpt, realiseert en evalueert leeractiviteiten, met 
ondersteuning van een deskundige. Hierbij wordt aangesloten bij de 
beginsituatie van de doelgroep en bij de leerdoelen, en gebruikgemaakt 
van voorhanden zijnde leermiddelen en faciliteiten. De student 
onderbouwt en verantwoordt zijn didactisch handelen op basis van 
actuele kennis en inzichten, en stelt het ontwerp waar nodig bij naar 
aanleiding van de evaluatie.







Rugzak (portfolio) vullen…



Leren op de opleiding



Blended leren



Leren op de opleiding

Contacttijd (woensdag 16.00 – 21.30 uur)

- Tutorbijeenkomst: samen leerroutes maken

- Vakbijeenkomst: de vakexpert coacht op inhoud 
en inspireert

- Atelier: met studenten en vakexperts
brainstormen



Werkplekleren



Werkplekleren

Op een opleidingsschool binnen de regio 
aangeboden door de opleiding 



Begeleiding op de werkplek

• Vanuit de opleiding: opleidingscoach

• Vanuit de werkplek: de mentor, 
basisschoolcoach, 
directeur



Mijlpalenregeling

Afgeronde HBO of WO



Samengevat



Toetsing

• Portfolio assessment en CGI als je een leeruitkomst hebt afgerond

• Formatieve kennistoets

• Wiscat en Taaltoets: o.a. onderdeel van de propedeuse

• Landelijke verplichte kennisbasistoetsen:
• Nederlands
• Rekenen/Wiskunde



Deeltijd Flex

• Aanmelding via studielink.nl (leslocatie Sittard, 
Fontys)

• Een intake activiteit



Toelatingseisen



Informatie online

Meer informatie:

Flexibele deeltijd
www.denieuwstepabo.nl

Voor algemene informatie en contact leggen met besturen:
www.ikbenleerkracht.nl

Toelatingstoetsen
Zie dNP site

http://www.denieuwstepabo.nl/
http://www.ikbenleerkracht.nl/


Vragen?



Blijf op de hoogte & volg dNP
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