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VERRIJK EN VERSTERK  
JEZELF ALS DOCENT! 

 
Het Onderwijscentrum van de Nieuwste Pabo in Sittard verzorgt 
scholingstrajecten voor professionals die meer uit hun vak willen halen. 
 
Welkom bij het Onderwijscentrum van de Nieuwste Pabo!



Het Onderwijscentrum is onderdeel van de Nieuwste Pabo en 

ondersteunt professionals met post HBO-opleidingen en cursussen. 

Het centrum beschikt over een gemotiveerd en deskundig team van 

docenten, trainers en coaches met jarenlange ervaring in het 

opleiden van docenten.

ONDERWIJSCENTRUM 
DE NIEUWSTE PABO 



VERRIJK EN VERSTERK JEZELF ALS DOCENT!

VOOR WIE? 
De opleidingen zijn voor medewerkers van Zuyd Hogeschool die 

leervragen hebben en een eigen ontwikkeling willen op het vlak  

van pedagogisch en didactisch handelen. Ook voor leerkrachten  

en vakspecialisten uit het primair onderwijs is er een 

professionaliseringsaanbod.

Opleidingen/trainingen starten bij voldoende aanmeldingen. 

CERTIFICAAT/GETUIGSCHRIFT
De deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat een certificaat  

na afloop van het professionaliseringstraject. Bij de opleidingen 

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en NT 2 kunnen een 

post HBO-diploma behaald worden.

Bij het Onderwijscentrum van de Nieuwste Pabo kun je terecht voor 

scholingstrajecten op het gebied van didactiek en pedagogiek en 

post HBO-opleidingen op het gebied van domeinexpertise binnen 

het primair onderwijs.

DOMEINEXPERTISE

Het landelijk platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO)  heeft voor 

het primair onderwijs diverse post HBO-opleidingen ontwikkeld die zij 

aanbiedt via een aantal hogescholen in Nederland (zie http://www.

registeropleidingen.nl/). Ook het Onderwijscentrum van de Nieuwste Pabo 

biedt deze aan.

Deze opleidingen leiden op tot specialist, expert of coördinator op een 

specifiek gebied binnen het primair onderwijs. Ze worden jaarlijks door de 

Stichting post HBO Nederland (onderdeel van het CPION) kwalitatief 

getoetst. Daarmee zijn deze opleidingen geregistreerd als officiële 

Registeropleiding, een beschermd predicaat, dat alleen door deze 

stichting kan worden verleend. 

De deelnemer ontvangt na afronding dan ook een diploma Post HBO 

Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister, een landelijk 

register dat raadpleegbaar is, bijvoorbeeld bij het willen verifiëren van een 

getuigschrift. 

DIDACTIEK EN PEDAGOGIEK

Ook de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid is  

geregistreerd bij de Stichting Post HBO Nederland.

WAT BIEDEN WIJ?
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SCHOLINGSTRAJECTEN VOOR  

HBO-DOCENTEN:

 » BASISKWALIFICATIE DIDACTISCHE  

  BEKWAAMHEID (BDB)

 » KORTE DOCENTENCURSUS

 » MAATWERK IN DIDACTIEK

 » COMPETENTIE ASSESSMENT (CA)  

  IN RELATIE TOT DE OPLEIDING BDB

 » TRAINING INDIVIDUELE      

  BEGELEIDINGSVAARDIGHEDEN 

 » TRAINING MOTIVATIEVERHOGING  

  EN OMGAAN MET UITSTELGEDRAG  

  VAN DE STUDENT

 » TRAINING ONDERZOEK DOEN  

  IN DE OPLEIDING

LANDELIJKE POST HBO-OPLEIDINGEN  

VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS: 

 » COÖRDINATOR TAAL

 » COÖRDINATOR REKENEN

 » JONGE KIND SPECIALIST

 » BEWEGINGSONDERWIJS

 » CULTUURBEGELEIDER

 » VAKSPECIALIST MUZIEK

 » EXPERT W&T  

 » LERAAR NEDERLANDS AAN ANDERSTALIGEN    

  (NT2) IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 

 

CURSUSSEN VOOR HET  

PRIMAIR ONDERWIJS:

 » MUZIEK AAN DE BASIS

 » VOL VAN LEZEN 

 

OVERIGE CURSUSSEN

 » SUCCESVOL INNOVEREN

BASISKWALIFICATIE DIDACTISCHE BEKWAAMHEID (BDB)
Binnen het HBO is er veel behoefte aan het ontwikkelen van de 

pedagogische/didactische en reflectieve competenties van startende 

docenten. Vaak zijn docenten afkomstig uit andere sectoren dan het 

onderwijs en hebben zij veel expertise en ervaring opgedaan in een 

andere functie. Bovendien verschilt het docentschap binnen het HBO 

sterk van het docentschap in het primair en voortgezet onderwijs. De 

Docentencursus (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) is een 

vorm van docentprofessionalisering. Om een vaste aanstelling bij Zuyd 

Hogeschool te kunnen krijgen, is deze opleiding verplicht.

 

Plaats Sittard Kosten € 3.795,-

Contact Yvonne Schellen, yvonne.schellen@denieuwstepabo.nl

KORTE DOCENTENCURSUS
De Korte Docentencursus levert een bijdrage aan het vergroten van de 

kennis en vaardigheden van de beginnende HBO-docent. Met name de 

verschillende rollen en taken van een HBO-docent komen aan bod. In 

alle opzichten moet een docent naast zijn vakkennis beschikken over 

didactische en pedagogische kwaliteiten. Deze korte cursus ondersteunt 

de docent in zijn/haar professionele ontwikkeling.

Plaats Sittard Kosten € 1.545,-

Contact Yvonne Schellen, yvonne.schellen@denieuwstepabo.nl

MAATWERK IN DIDACTIEK
Vijf individuele bijeenkomsten voor de docent binnen Zuyd Hogeschool 

die zijn eigen lespraktijk wil optimaliseren en verrijken.

Plaats Sittard Kosten € 2.195,-

Contact Bert van Geffen, b.vangeffen@denieuwstepabo.nl 

 

COMPETENTIE ASSESSMENT (CA)  
IN RELATIE TOT DE OPLEIDING BDB
Specifiek voor de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid 

kunnen wij jouw eerder verworven competenties als docent meten om 

eventuele vrijstellingen voor deze opleiding te krijgen.

Plaats Sittard Kosten € 1.695,-

Contact Karin Sillen, karin.sillen@zuyd.nl

TRAINING INDIVIDUELE BEGELEIDINGSVAARDIGHEDEN 
Een verdiepingstraject voor de HBO-docent in de rol van studieloop-

baanbegeleider. Gericht op het uitbreiden van het repertoire aan 

begeleidingsrollen. Er kunnen twee primaire begeleidingsrollen worden 

onderscheiden. Enerzijds de rol van adviseur en beoordelaar, die vanuit 

zijn eigen referentiekader de student met raad en daad bij staat. 

Anderzijds is er de rol van helper en stimulator. In deze rol probeert de 

studieloopbaanbegeleider de zelfsturing en het reflectievermogen van 

een student te bevorderen. Voorwaarde deelname: een afgeronde 

opleiding BDB (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) of vergelijk-

bare scholing. Na de training heeft de cursist de vaardigheid om een 

ontwikkelingsgerichte dialoog met studenten te voeren. De training 

start met een selfassessment (het invullen van een competentiescan). Een 

portfolio wordt bijgehouden. De training eindigt met het schrijven van een 

eindevaluatie aan de hand van de gestelde doelen.

Informatie 7 bijeenkomsten op dinsdag van 13.00-16.00 uur verdeeld 

over 3 maanden. SBU 40. Plaats van der Valk Urmond Kosten € 1.595,- 

Contact Henk Acampo, henk.acampo@denieuwstepabo.nl

 



TRAINING MOTIVATIEVERHOGING EN OMGAAN 
MET UITSTELGEDRAG VAN DE STUDENT
Een student kan op veel manieren last hebben van uitstelgedrag. Inzicht in dit 

begrip wordt gegeven, door begrippen te verkennen die hier o.a. mee te 

maken kunnen hebben. Factoren zoals angst, onzekerheid, overmoed, geen 

reële kijk op de studiesituatie, het eigen gedrag, etc. kunnen hierin een 

prominente rol bij innemen. Uitstelgedrag heeft ook invloed op de motivatie 

van de student. Intrinsieke motivatie is een van de belangrijkste factoren voor 

een succesvol leerproces. Daarom biedt deze training inzicht in het motiveren

van studenten en geeft het vaardigheden om de kennis over motivatie- 

verhoging toe te passen in de eigen onderwijsomgeving. Voor jou als docent, 

opleider, onderwijskundige of een deel van een team biedt dit traject 

praktische mogelijkheden om in de eigen onderwijspraktijk de studenten (nog 

meer) te motiveren. Aan bod komen o.a. autonomie-ondersteunend 

docentgedrag, structuurondersteuning in relatie tot competentie, sociale 

verbondenheid in de onderwijsomgeving, de motivatie van de docent en haar/

zijn pedagogische tact en tot slot hoe een evaluatie motiverend kan werken. 

Cursisten kunnen zelf kenbaar maken op welk aspect ze dieper in willen gaan 

en daarop hun praktijkverbeteringen richten.

Informatie 4 bijeenkomsten verdeeld over 3 maanden. Kan in overleg een 

korter of langer traject worden. SBU 15 (10 uur contacttijd en 5 uur zelfstudie) 

Plaats Sittard, Maastricht of Heerlen of op locatie na overleg bij inschrijving 

van een (deel van) een team. Kosten € 700,- 

Contact Ellen Siebenlist, ellen.siebenlist@denieuwstepabo.nl 

 

TRAINING ONDERZOEK DOEN IN DE OPLEIDING
De training ‘Onderzoek doen in de opleiding’ kan worden gevolgd als 

verdiepingstraject voor jou als HBO-docent in de rol van begeleider en 

beoordelaar van onderzoek. Dit traject legt de focus op zelf (leren) onderzoek 

doen en het begeleiden van onderzoek dat studenten uitvoeren. De basis- 

kennis die al is opgebouwd rondom didactiek en pedagogiek gebruiken we als 

theoretisch kader voor de verschillende onderzoeken. Na de training beschik je 

over de essentiële vaardigheden om onderzoek van studenten te begeleiden. 

 

Informatie Vooropleiding: een afgeronde BDB-Docentencursus of 

vergelijkbare scholing is nuttig. De training bestaat uit 1 hele dag en  

2 dagdelen verdeeld over 2 maanden. Plaats Urmond Kosten  

€ 895,- Contact Henk Acampo, henk.acampo@denieuwstepabo.nl

COÖRDINATOR REKENEN
Als coördinator rekenen bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van 

het reken-wiskundeonderwijs binnen je school. In deze opleiding ontwikkel je 

kennis, kunde en vaardigheden die je kunt inzetten ter versterking van de 

kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. De thema’s in de opleiding 

betreffen het reken-wiskundeonderwijs aan 4-14 jarigen in het basisonderwijs, 

het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Plaats Sittard Kosten € 2.400,-  

Contact Nardie Fanchamps, nardie.fanchamps@denieuwstepabo.nl

 
COÖRDINATOR TAAL
Met een coördinator taal heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van 

het taalonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op 

het gebied van taal en taalonderwijs en die de veranderingen planmatig 

aanpakt. Als coördinator taal kun je een centrale rol spelen op de 

basisschool bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het 

gebied van taalonderwijs. Je voert in overleg met het management en de 

leraren van de school stapsgewijs verbeteringen door.

Plaats Sittard Kosten € 2.400,-  

Contact Wilmie Jenniskens, wilmie.jenniskens@denieuwstepabo.nl

JONGE KIND SPECIALIST
Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind 

te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een 

onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de 

leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren 

en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de 

signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, 

met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. 

Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team 

kennisoverdracht kunt realiseren.

Plaats Sittard Kosten € 2.400,-  

Contact Ingrid van Mulkom, i.vanmulkompesgens@denieuwstepabo.nl 

 

BEWEGINGSONDERWIJS
Studenten die na 1 augustus 2001 met de PABO gestart zijn, zijn niet meer 

bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. 

Via de ‘Leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs’ kun je alsnog de 

bevoegdheid verkrijgen. Voorwaarde voor deelname is, behalve het hebben 

van affiniteit met het vak bewegingsonderwijs, het hebben van een 

PABO-diploma. De opleiding wordt verzorgd door Fontys Sport Hogeschool 

(FSH) Eindhoven. Inschrijving alleen via Fontys Sport Hogeschool (FSH) 

Eindhoven.

Plaats omgeving Sittard-Heerlen en Eindhoven

Er zijn 2 instapmomenten: september/oktober en februari

Start bij voldoende aanmeldingen Kosten op te vragen via de website  

van de Registeropleidingen (http://www.registeropleidingen.nl)

Contact Ger Gorissen, docent bewegingsonderwijs de Nieuwste Pabo en 

Fontys Sport Hogeschool, g.gorissen@fontys.nl 

 

CULTUURBEGELEIDER
Ben je een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en heb je behoefte aan meer 

inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou je zelf goed 

cultuuronderwijs willen verzorgen op school of juist jouw collega’s hierbij 

begeleiden? Wil je leren hoe je een leerlijn kunt ontwikkelen voor jouw 

school? In dat geval is deze post HBO-registeropleiding cultuurbegeleider iets 

voor jou! Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld 

aan de praktijk op jouw eigen school. Je schrijft een meesterproef en legt een 

portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en toegepast. Om 

toegelaten te worden tot deze post HBO-opleiding dien je de basisopleiding 

ICC met succes te hebben afgerond.

Informatie Lesdag woensdag (middag, soms hele dag), start september 2018 

Intake gesprekken juni 2018 Plaats Sittard, enkele keren op locatie Kosten € 

3.000,- (maximale vergoeding voor lesgeld via de subsidieregeling) Contact 

Vivian Knols, v.knols@denieuwstepabo.nl 

 

VAKSPECIALIST MUZIEK
Met de specialist muziek heeft de school iemand in huis die gespecialiseerd is 

in het vak muziek en zo kan bijdragen aan de verbetering van het culturele 

klimaat in de school. Je raakt bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in de leerlijnen voor het vak 

muziek in de basisschool. De opleiding is competentiegericht. Deze 

competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld.

Informatie Lesdag dinsdagavond Plaats Sittard Kosten € 2.195,-

Contact Luc van Oeteren, l.vanoeteren@denieuwstepabo.nl (intake 

gesprekken juni 2018)



EXPERT W&T
De opleiding leidt op tot Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL). Deze expert is bekend met 

W&T-inhoud en -methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te 

vinden is. De expert is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie 

met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement 

en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de 

schoolorganisatie.

Informatie Een maatwerktraject of workshop (prijs op aanvraag) behoort tot 

de mogelijkheden Plaats Sittard Kosten € 2.400,- Contact Lou Slangen, l.

slangen@denieuwstepabo.nl

 

LERAAR NEDERLANDS AAN ANDERSTALIGEN (NT2) IN HET 
PRIMAIR ONDERWIJS
Duale opleiding, werken en leren tegelijkertijd. Bestemd voor leerkrachten 

met een Pabo-diploma die als leraar werkzaam zijn bij een instelling voor het 

primair onderwijs  waar zij specifieke NT2-lessen aan anderstalige 

(allochtone) leerlingen geven en/of lessen aan meertalige groepen. Centraal 

binnen de opleiding staat de praktijk (praktijkopdrachten). De 

theoriecomponent is ondersteunend. De beoordeling van de cursist wordt 

mede gebaseerd op de oordelen van de begeleidende docent over de 

uitvoering van de praktijkopdrachten.

Informatie 20 bijeenkomsten van elk 3 uur, verdeeld over 1 of 2 jaar. Deze 

opleiding is gevalideerd door het Lerarenregister en is opgenomen in het 

register van het Post initieel Stelsel Primair Onderwijs. Plaats Sittard Kosten 

€ 2.995,- Contact Mark van Leersum, m.vanleersum@fontys.nl

MUZIEK AAN DE BASIS
Opleiding voor groepsleerkrachten basisonderwijs met affiniteit voor muziek 

die de motivatie bezitten om de eigen muzikaliteit te ontdekken en in te 

zetten ter ondersteuning van het hele onderwijsprogramma.

Tijdens de opleiding komen aan bod: het opsporen en leren inzetten van de 

eigen muzikaliteit. Laagdrempelige muzikale werkvormen. 

Vertrekpunt is de aanwezige onderwijservaring, kennis van leerplannen en 

onderwijs in samenhang. Oefenen en in gezamenlijkheid werken aan 

drempel van het zelf musiceren. Kennismaken en leren inzetten van actueel 

muzikaal materiaal, ook digitaal. Daarnaast het verantwoord inzetten van 

muziek om vakoverstijgend te kunnen werken. 

Kernbegrippen zijn KVB-model, 5 domeinen als vormen van muzikaal 

gedrag, doorgaande leerlijnen, muzikale werkvormen, stemgebruik, muziek 

in samenhang met andere vakgebieden, bevordering van de creativiteit.

 

Informatie Lesdag woensdag (middag), bij uitzondering dinsdag (avond). 

Studiebelasting is 25 contacturen en 20 uur voorbereiding plus 1 

terugkombijeenkomst. Voorwaarden: Peeronderwijs. De kandidaten komen 

in tweetallen. Op deze wijze wordt klankbord verkregen en ontstaat de 

verbinding met het team. Plaats Sittard Kosten Kosten € 550,- Een in 

company traject behoort tot de mogelijkheden. Contact Luc van Oeteren, l.

vanoeteren@denieuwstepabo.nl, Vivian Knols, v.knols@denieuwstepabo.nl  

 

VOL VAN LEZEN  
De cursus wordt aangeboden in samenwerking met Stichting Lezen en leidt 

op tot specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs. Deze cursus hanteert 

de visie op lezen en leesbevordering, zoals uitgedragen in de cursus Open 

Boek die leraren opleidt tot leescoördinator. De cursus is gevalideerd door 

Register Leraar.nl. Voorwaarde voor deelname;  

 

Je hebt de Pabo afgerond en bent werkzaam als leerkracht of hebt de 

mogelijkheid om praktijkonderzoek te doen op een reguliere basisschool of 

speciaal onderwijsschool (4-12 jaar) of heb je de opleiding tot Bibliothecaris 

afgerond. 

 

Voor leerkrachten, leescoördinatoren en bibliotheekmedewerkers die 

jeugdliteratuur een waardevolle plek kunnen geven binnen het onderwijs. Na 

afronding van de cursus ben je in staat kinderboeken te gebruiken voor 

taal- en leeswerkvormen.Je kunt medecollega’s adviseren om op een goede 

structurele manier schoolbreed met jeugdliteratuur (0-16 jaar) aan de slag te 

gaan. Getoond wordt hoe de inzet van kinderboeken een meerwaarde kan 

hebben boven het reguliere methodische werken. Aan bod komen in 

gevarieerde werkvormen o.a. literatuureducatie, technisch en begrijpend 

lezen, schrijven (stellen), mondelinge taalvaardigheid, kennis van actuele 

jeugdliteratuur, didactiek bij woordenschat-ontwikkeling.

Huiswerkopdrachten bestaan o.a. uit  het lezen van (recente) boeken uit het 

boekenpakket,  het maken van analyses van de gelezen boeken, het lezen 

van artikelen en de theorie uit het Handboek Open Boek. Tevens worden 

korte onderzoeken gedaan binnen de (eigen) basisschool en het ontwerpen 

van lesactiviteiten. 

Informatie Lesdag woensdag (14.00-17.00) Studiebelasting is 66 uren: 11 

bijeenkomsten van 3 uur, zelfstudie 3 uur per bijeenkomst  

Kosten € 1.500,- inclusief een boekenpakket Plaats Sittard, een in company 

traject behoort tot de mogelijkheden. Contact Lilian Roosjen, lilian.roosjen@

denieuwstepabo.nl

SUCCESVOL INNOVEREN
Innovatieprojecten zijn de praktijk van alledag. Succesvolle innovaties worden 

gekenmerkt door onderling vertrouwen, collectieve expertise en gedurfde 

acties. Deze blijken belangrijker dan beheersmatig managen en controleren. 

Ook het collectieve en persoonlijke leereffect is even waardevol als de 

gerealiseerde uitkomsten. Maar hoe krijg je zicht op succesfactoren? Hoe 

zorg je dat het innovatieproces succesvol kan verlopen, betrokkenen zich 

eigenaar voelen, en het resultaat geaccepteerd wordt? 

Middels het hanteren van het Co-Creatie-Wiel en bijbehorende tools krijg je 

snel inzicht in de kracht van jouw innovatieteam. Je krijgt een handig 

overzicht van sterke-, en verbeterpunten, concrete aanbevelingen voor team 

en manager en bovenal geïnspireerde en betrokken professionals.

Deze cursus is voor iedereen die samenwerkt in een team om nieuwe 

ontwikkelingen te realiseren: professionals, beleidmakers en managers van 

zowel klein- als grootschalige innovaties, én voor de (HR)professional en 

adviseur die betrokken is bij een innovatietraject.

Informatie Lesdag woensdag  (13.30-16.00 uur). Studiebelasting: 4 

bijeenkomsten van 2,5 uur: 3 inhoudelijke bijeenkomsten en tijdens 

bijeenkomst 4 presenteert iedere deelnemer zijn/haar innovatieproject en 

worden de gerealiseerde opbrengsten besproken. Plaats Sittard Kosten  

€ 975,= inclusief scan en cursusmateriaal Contact Nardie Fanchamps, nardie.

fanchamps@denieuwstepabo.nl



“MEER INZICHT EN ZEKERHEID” 

“PERSOONLIJKE GROEI DOOR HANDVATTEN” 

“BELANGRIJKE AANWINST VOOR HET VAK”

Over de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid:

“Ik heb door de opleiding meer inzicht gekregen hoe de studenten leren (of zouden moeten leren). 

Ook voel ik mij een stuk zekerder als ik voor de klas sta. Daarnaast ben ik meer gebruik gaan 

maken van activerende werkvormen en heb ik geleerd om het groepsproces op een goede manier 

te beoordelen.”

HENRI DUIJSENS, 

FACULTEIT BÈTA SCIENCES  

& TECHNOLOGY (ZUYD HOGESCHOOL)

Over de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid:

“Didactische handvatten was aanvankelijk mijn voornaamste resultaat-verwachting 

van de BDB. Al snel bleek de cursus, behoudens de genoemde handvatten, zeer veel 

meer te omvatten. Inzicht in de didactiek en pedagogiek komen zeker aan bod in de 

cursus, maar met name een stuk persoonlijke groei door veel te reflecteren zorgde 

ervoor dat ik deze als zeer waardevol heb ervaren. Gedurende de cursus wierpen de 

bijeenkomsten en begeleiding zijn vruchten af; waar ik bij de start nog twijfelde over 

didactische en pedagogische aanpak, beschik ik nu over pragmatische handvatten. 

Waar ik voorheen onzeker was om leiding te nemen over een groep, sta ik nu zeker in mijn schoenen.  

Ik raad aldus de BDB aan elke (startende) docent aan om zowel bewuster om te gaan met docentschap, 

als om op een toegankelijke manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.”

 

HESTER SMEETS,

FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG (ZUYD HOGESCHOOL) 

Over de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid:

“Als ondersteuner op het gebied van blended learning en video in het onderwijs 

heeft de opleiding me waardevolle inzichten gegeven in het ontwerpen van 

leerprocessen. Daarnaast ben ik nu in staat om beter met docenten te 

communiceren, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen om zelf lessen en 

workshops te geven en is het bovendien een goede gelegenheid om andere 

collega’s te leren kennen en een duurzaam netwerk op te bouwen.”

 

PIETER DEKKERS,  

INSTRUCTIONAL MEDIA DEVELOPER (ZUYD HOGESCHOOL)

HOE CURSISTEN ONS  
AANBOD ERVAREN

De Nieuwste Pabo, Onderwijscentrum

Mgr. Claessensstraat 4 - 6131 AJ Sittard

Postbus 558 - 6131 AN Sittard
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