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Sittard, juli 2020 

 

Beste student, 

Als aankomend student aan de Nieuwste Pabo (dNP) 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), maar ook om je inschrijving en betaling 

die je helemaal ‘rond’ dient te hebben. Zorg er voor dat alle praktische zaken in orde zijn: een goed 

begin is het halve werk! 

 

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

 Start studiejaar 

Je studiejaar start op maandag 31 augustus 2020. Normaliter starten we samen met zijn allen tegelijk, 

echter zijn we door de coronacrisis gebonden aan een maximaal aantal personen in het gebouw. Dit 

betekent dat we de opstartbijeenkomst moeten verdelen in twee groepen over de maandag en 

dinsdag. De verdeling is als volgt: 

Achternaam: A t/m M Maandag 31 augustus 09.15u verzamelen buiten vóór de ingang van 

het gebouw. In groepjes gaan we naar binnen o.l.v. een docent. De 

bijeenkomst duurt tot maximaal 11 uur. 

Achternaam: N t/m Z Dinsdag 1 september 09.15u verzamelen buiten vóór de ingang van 

het gebouw. In groepjes gaan we naar binnen o.l.v. een docent. De 

bijeenkomst duurt tot maximaal 11 uur. 

Wisselen van dag is juist door de corona maatregelingen niet mogelijk. 

 

Tijdens de eerste week krijg je belangrijke informatie over de opleiding en leer je elkaar kennen.   

Op de woensdag, donderdag en vrijdag wordt het programma verzorgd door de kampcommissie, dit 

zal een mix zijn tussen fysiek op de locatie én digitaal via MS Teams. In de startweek zul je met je 

privé e-mailadres (waarmee je staat ingeschreven voor de opleiding in Studielink) toegevoegd worden 

in het MS Team: Introductie leerjaar 1. Je krijgt na de opstart op maandag en dinsdag te horen in 

welke klas je zit. Hou er rekening mee dat het programma op woe, do en vrij plaats zal vinden van ± 

9.00 uur tot uiterlijk ±20.00 uur.  

 Toelatingstoetsen en instroom onder voorwaarden 

Vanwege de Coronacrisis is het dit studiejaar (2020-2021) bij uitzondering mogelijk om per 1 

september 2020 onder voorwaarden tóch aan de opleiding te starten zonder op dat moment te 

voldoen aan de toelatingstoets(en) (indien van toepassing i.v.m. je vooropleiding). Studenten moeten 

dan wel vóór 1 januari 2021 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, dan 

moeten ze de opleiding alsnog verlaten (collegegeld wordt niet gerestitueerd). 
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Heb je de toelatingstoets(en) wel al behaald, stuur dan direct de kopie van het certificaat van je 

behaalde toets(en) naar ons op. We vragen je dit zo snel mogelijk te doen, zodat wij jouw inschrijving 

tijdig compleet kunnen maken.  

 

Voor Zuyd studenten stuur je het naar:  

Hogeschool Zuyd  

t.a.v. Bureau Inschrijving  

Postbus 550 6400 AN Heerlen 

 

 -----------------  

 

Voor Fontys studenten stuur je het naar:  

Fontys Hogeschool  

t.a.v. Studenten Informatie Punt  

Postbus 558 6130 AN Sittard 

 

 Collegegeld 

Je 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 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  

Normaal gesproken ga je tijdens de introductie van je opleiding met alle eerstejaarsstudenten op 

kamp. Door de corona crisis (COVID-19) is dat dit jaar helaas niet mogelijk. Super jammer natuurlijk, 

maar we zullen er op een andere manier voor zorgen dat de introductie gezellig wordt! 

 Boekenlijst   

Je boekenlijst vind je in de bijlage van de mailen op onze website, klik hier. 

Boekenzijn eventueel te bestellen via Studystore. 

 

 Extra kosten 

In je eerste studiejaar zul je deelnemen aan diverse activiteiten rondom een thema (denk bijvoorbeeld 
aan excursies naar o.a. Amsterdam). De aanvullende kosten hiervoor bedragen €95,- 
We willen je vragen het bedrag van €95,- zo spoedig mogelijk via onderstaande link 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. Je kunt er ook voor kiezen om 
een bevestiging van je betaling via de mail te ontvangen. Betalingslink:  
https://ideal.fontys.nl/Aanvullende_kosten_dNP_2020 
 

 

mailto:stip-sittard@fontys.nl
mailto:collegegeld@zuyd.nl
https://www.denieuwstepabo.nl/uploads/documents/boekenlijst_jaar1_gepubliceerd20202021_1591632143.pdf
https://www.studystore.nl/instelling/zuyd-hogeschool/sittard-de-nieuwste-pabo-2020-2021
https://ideal.fontys.nl/Aanvullende_kosten_dNP_2020
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 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

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

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

secretariaat van de Nieuwste Pabo. Je dient een kopie van de VOG in te leveren bij de stageschool  

maak dus voor jezelf een scan en kopie van de VOG voordat je de originele inlevert! De besturen van 

de opleidingsscholen (de basisscholen waar je stage gaat lopen) hebben de regel dat elke stagiaire 

op de eerste stagedag een (kopie) VOG afgeeft. Het aanvraagformulier vind je in de bijlage van deze 

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

rekening. Het aanvraagformulier kun je ook op onze website raadplegen, ga naar 

www.denieuwstepabo.nl klik op studeren, start, mijn verklaring omtrent goed gedrag. 

 

 Lesrooster 

Informatie over het raadplegen van je lesrooster volgt nog. 

 

 Laptop 

Al onze studenten maken gebruik van eigen laptops. Op onze locatie is WIFI aanwezig. Er zijn geen 

richtlijnen waaraan de laptop moet voldoen, al dient de laptop wel te beschikken over de benodigde 

Office programma’s. Je laptop die je op je voorgaande school gebruikt hebt, is voldoende. Er zijn 

verder geen specifieke, “zware” programma’s nodig. 

 Studentenkaart 

dNP bevindt zich in een Fontys-gebouw, hierdoor hebben alle studenten, zowel Fontys- als Zuyd-

studenten, een Fontys-studentenkaart nodig om o.a. te kunnen printen, boeken te lenen. Vraag 

daarom tijdig je Fontys-studentenkaart aan via www.fontyskaart.nl (log hier in met je Fontys-account). 

Het is noodzakelijk om hier zo spoedig mogelijk je pasfoto te uploaden. Gezien dNP uit Zuyd en 

Fontys bestaat kunnen alle studenten ook een Zuyd studentenkaart aanvragen klik hier voor meer 

info. 

 

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 het dNP-team wens ik je een mooie zomervakantie toe en sluit ik af meteen welgemeend 

“Tot ziens in augustus”!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mr. C. E. (Coen) van der Ree 

Directeur de Nieuwste Pabo 

 

(Let op, van 20 juli tot 24 augustus is de opleiding gesloten) 

 

http://www.denieuwstepabo.nl/
http://www.fontyskaart.nl/
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/openbaar/studeren/inschrijving-en-financiering/instructie-upload-pasfoto.pdf
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Tijdens onze vakantie is het Studenten Informatie Punt (STIP) voor urgente zaken bereikbaar op: 

Week 31: maandag, woensdag van 8.30u tot 17.00u en donderdag van 8.30 tot 12.30u. 

Week 32: gesloten 

Week 33: di. t/m do. van 8.30u tot 17.00u en vrijdag van 8.30u tot 13.00u 

E: stip-sittard@fontys.nl  T: 088 507 95 99  

mailto:stip-sittard@fontys.nl

