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Sittard, juni 2018 

 

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), 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 27 augustus 2018. 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 

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 

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

van woensdag 29 augustus t/m vrijdag 31 augustus. Het kamp is een verplicht onderdeel voor álle 

studenten. Alle informatie over het kamp vind je in bijgevoegde kampgids.  
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 Boekenlijst 

Je boekenlijst 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/2018-2019/de-nieuwste-pabo 

  

 Extra kosten 

In je eerste studiejaar zul je deelnemen aan diverse activiteiten rondom een thema (denk bijvoorbeeld 

aan een excursie naar Amsterdam). De aanvullende kosten hiervoor bedragen €90,- 

We willen je vragen het bedrag van €90,- 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_2018  

 

 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) hebben de regel 

dat elke stagiaire op de eerste stagedag een (kopie) VOG afgeeft. 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 

de originele inlevert! Het benodigde aanvraagformulier vind je in de bijlage van deze brief. Deze kun je bij 

jouw gemeente verder laten invullen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Het aanvraagformulier 

kun je ook op onze website downloaden: https://www.denieuwstepabo.nl/studeren/start/mijn-

verklaring-omtrent-gedrag-vog/  

 Lesrooster 

Onze studenten kunnen hun lesrooster inzien via het roostersysteem van Fontys. 

Mocht je nog niet beschikken over je eigen Fontys-inloggegevens, dan geven we je hierbij de 

inloggegevens van een tijdelijk account. Zo kun je tijdens de eerste lesweken het rooster checken.  

Ga naar de link: https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo Log hier in met: 

Gebruikersnaam: 191373@student.fontys.nl 

Wachtwoord: Welkom01 

Aan de linkerkant van de portal onder “Algemene links” staat “Rooster. Klik hier om het rooster te 

raadplegen. 

 

 Laptop 

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

studenten dan ook om over te gaan tot aankoop van een laptop. Er zijn verder geen richtlijnen waaraan 

de laptop moet voldoen, al dient de laptop wel te beschikken over de benodigde Office programma’s. 
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 Studentenkaart 

De Nieuwste Pabo 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.  

 

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 16 juli tot 20 augustus is de opleiding gesloten) 
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