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Sittard, juli 2017 

 

Beste student, 

 

Als aankomend student aan de Nieuwste Pabo willen we je graag voor onze zomervakantie informeren 

over een aantal praktische zaken met betrekking tot de start van het studiejaar. 

Voordat je kunt starten, dien je een aantal zaken in orde te hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de 

toelatingseisen (het aanleveren van de behaalde certificaten en/of het aanvragen van een assessment), 

maar ook om je inschrijving en betaling die je helemaal ‘rond’ te dient hebben. Alleen als dit volledig in 

orde is, kunnen we je accounts en studentnummers in orde maken. Deze heb je vanaf de eerste dag nodig 

om over je onderwijsmateriaal en je rooster te kunnen beschikken, maar ook om je eerste toetsen te 

maken! Zorg er dus voor dat dit in orde is: een goed begin is het halve werk! 

 

Hieronder vind je de praktische informatie met betrekking tot de start van de opleiding: 

 

 Start studiejaar 

Je studiejaar start op maandag 28 augustus 2017. Op deze dag word je ’s ochtends om 09.45 uur 

verwacht op de opleiding zelf. Vervolgens lopen we gezamenlijk naar het Forum Theater 

(Engelenkampstraat 68, Sittard) waar om 10.00 uur het programma zal starten.  

 

 Collegegeld 

De digitale machtiging met betrekking tot het betalen van het collegegeld, dient vóór 1 september via 

Studielink afgegeven te zijn. Je hebt verschillende mogelijkheden om het collegegeld te betalen. Voor 

vragen betreft collegegeld neemt je contact op: 

 

- voor Fontys studenten met STIP per mail stip-sittard@fontys.nl of telefonisch via 088 507 95 99  

- voor Zuyd studenten per mail collegegeld@zuyd.nl of telefonisch via 088 989 30 39 

 

 Introductiekamp 

Het introductiekamp wordt georganiseerd door studenten en docenten van je opleiding. Het vindt plaats 

van woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 1 september. Het kamp is onderdeel van het 
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onderwijsprogramma en daarmee een verplicht onderdeel voor alle studenten. Alle informatie omtrent 

het kamp vind je in bijgevoegde kampgids. 

 

 Boekenlijst 

Per studiejaar stellen we een boekenlijst op. Deze vind je in de bijlage en op onze website 

www.denieuwstepabo.nl/studeren/start/mijn-boekenlijst/ Boeken zijn eventueel te bestellen via 

Studystore: https://www.studystore.nl/instelling/zuyd-hogeschool/De-nieuwste-PABO/2017-2018  

 

 Extra kosten 

De Nieuwste Pabo verzorgt in de propedeusefase van de opleiding tot de thema's behorende activiteiten 

waaraan je gaat deelnemen. Dit zijn onder meer de Kinderboekenweek, activiteiten rond project thema 1, 

excursies naar bijvoorbeeld het Continium en Amsterdam, lezingen van gastsprekers en het 

introductiekamp. De aanvullende kosten hiervoor bedragen €90,-. Mede gezien het feit dat wij vaak grote 

bedragen vooruit betalen om te reserveren voor onze grote groep, is het niet mogelijk om een aangepast 

bedrag te betalen wanneer je aan een van de activiteiten onverhoopt niet kunt deelnemen. 

We willen je vragen het bedrag van €90,- via iDEAL zo spoedig mogelijk via onderstaande link aan Fontys 

te voldoen. Voor een juiste verwerking is het belangrijk dat je op het eind van de betaling op voltooien / 

bevestigen klikt. Zodra je dat hebt gedaan, ontvangt Fontys een betaalbevestiging. Jij kunt er ook voor 

kiezen om een bevestiging van je betaling via de mail te ontvangen. Betalingslink: 

https://ideal.fontys.nl/Aanvullende_kosten_dNP_2017 

 

 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Bij de start van je opleiding stellen wij het verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te 

leveren. De besturen van de opleidingsscholen (de basisscholen waar je stage gaat lopen) staan op het 

standpunt dat elke medewerker (daarbij inbegrepen stagiairs) op de eerste stagedag een (kopie) VOG 

afgeven. De originele VOG dient daarom op de eerste schooldag te worden ingeleverd bij het secretariaat 

van de Nieuwste Pabo. Je dient de kopie van de VOG in te leveren bij de stageschool  Maak dus voor 

jezelf een scan en kopie van de VOG voordat je deze inlevert! Het benodigde aanvraagformulier voor de 

VOG kun je vanaf midden juli op onze website vinden: 

http://www.denieuwstepabo.nl/studeren/start/mijn-verklaring-omtrent-gedrag-vog/  

Deze kun je bij jouw gemeente verder laten invullen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.  

 

 Laptop 

Al onze studenten maken gebruik van eigen laptops. Op onze locatie is WIFI aanwezig. Wij adviseren onze 

studenten dan ook dringend om over te gaan tot aankoop van een laptop (er zijn verder geen richtlijnen 

waaraan de laptop moet voldoen, echter dient de laptop wel te beschikken over de benodigde Office 

programma’s).  
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Met al deze informatie kun je zorg dragen voor een goede start van je studie aan de Nieuwste Pabo. 

Misschien heb je echter nog vragen waar je mee worstelt? Mocht dat het geval zijn, aarzel dan niet deze 

te stellen! 

 

 

Namens de studenten en collega’s wens ik je een mooie zomervakantie toe en sluit ik af meteen 

welgemeend “Tot ziens in augustus”!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk van den Heuvel 
Directeur de Nieuwste Pabo 

 

 

(Van 17 juli tot 21 augustus is de school gesloten) 

 


