
Welkom op de Nieuwste Pabo 
in Sittard!



• Beroep
• Competenties
• Werkplekleren
• 10 weekse periode
• Vakgebieden
• Werkvormen
• Specialisaties
• Toelatingseisen
• Hoe nu verder?

Wat gaan we bespreken?



De leerkracht moet

1. Vakinhoud kennen
2. Didactisch goed kunnen

handelen
3. Pedagogisch bekwaam 

zijn

Competenties en 
bekwaamheden



Duur opleiding vier jaar

De Nieuwste Pabo (dNP) is 
onderdeel van Fontys en 
Zuyd

De Nieuwste Pabo



Opleiden in samenwerking met 
werkveld

• Gemiddeld ben je 40% van de 
opleidingstijd je op je werkplek
(= stageplek)

• Medeverantwoordelijkheid voor
de stageklas

• Stageplek bij jou in de buurt
• (toename van pabo 1 naar 4)

Werkplekpleren



10 weekse periode



Zes domeinen (vakken):

1) Nederlands

2) Rekenen

3) Menswetenschappen

4) Oriëntatie op Jezelf en de Wereld

5) Bewegingsonderwijs

6) Kunstzinnige Oriëntatie

Opleiding – vakgebieden



Opleiding - werkvormen
• Klas (vakbijeenkomsten)
• Kleinere groep (van 12 studenten onderwijsgroep)
• College             (met de hele jaargroep)
• Individueel (gesprek met studieloopbaanbegeleider)



Opleiding - leeftijdsspecialisatie

Twee mogelijkheden

1) Jonge Kind
2) Oudere Kind

In pabo 3 maak je de keuze
voor welke leeftijdsgroep je gaat,



Jonge Kind Specialist

Wil jij de ontwikkeling van een baby, dreumes, peuter, kleuter en het 
schoolkind leren begrijpen en begeleiden? 

• NIEUW: 4 jarige voltijd bacheloropleiding

• Leidt op tot Leraar Basisonderwijs (getuigschrift pabo)

• Met specialisatie Jonge Kind; 0 tot en met 7 jaar 

• Stage in basisschool en kinderopvang

Scan voor 
meer info:

Online 
voorlichting

18 maart
18:00 - 19:00



Toelatingseisen

https://www.denieuwstepabo.nl/voltijd/toelatingseisen/toelatingstoetsen/


Ondersteuning en 
bijscholing

Wij raden aan:
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
(voorbeeldtoetsen, 
studiemateriaal, etc.)

Of geef je op voor online 
ondersteuningslessen: 
bit.ly/voorbereidingtoetsen-dnp
(of scan de QR code) 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://bit.ly/voorbereidingtoetsen-dnp


• Kom online proefstuderen op 8 april, geef je op via de 
website.

• Volg ons op Instagram of Facebook. Op Instagram bekijk je ook 
takeovers van studenten die vertellen over hun ervaringen

Hoe verder na deze webinar?

@denieuwstepabo

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-basisonderwijs-de-Nieuwste-Pabo-voltijd/Kennismaken-met-Leraar-basisonderwijs-de-Nieuwste-Pabo.htm


Stel je vragen aan STIP!
Heb je nog vragen over je 
inschrijving, toelating, 
collegegeld, je studiekeuze en 
andere algemene 
studiezaken?

Stuur dan een WhatsApp 
bericht naar Studenten 
Informatie Punt (STIP) 
via 06-28366649.



Antwoorden op jullie vragen



Graag tot ziens op de Nieuwste Pabo!
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