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Sittard, juli 2019

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 studlejaar.

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. Torger 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 2 september 2019. Op deze dag word je's ochtends om 09.15 uur
verwacht op de opleiding. We verzamelen op de eerste verdieping op het paboplein, vervolgens lopen
we om 09.30 uur gezamenlijk naar het Forum Theater (Engelenkampstraat 68, Sittard) waar het
programma zal starten (tot ongeveer 15:00 uur). Dinsdag 3 september t/m vrijdag 6 september zulje
lessen volgen. ln de tweede week, van dinsdag 10 t/m donderdag 12 september, ga je op
introductiekamp, hoe leuk!

r 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
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lntroductiekamp

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

van dinsdag t0 t/m donderdag 12 september. Het kamp is een verplicht onderdeel voor álle studenten.

Alle informatie over het introductiekamp vind je in de digitale kampgids op onze website. Om de

kampgids te raadplegen ga je naar www.denieuwstepabo.nl klik op sfudere n, stort, m¡n

¡ntroductie(kamp) of ga naar

https://www.denieuwstepabo.nllstuderen/start/m ijn-i ntrod uctieka mp/

r 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 (zie boekenlijst);
https://www.studystore.nl/instelling/zuyd-hogeschool/De-nieuwste-pABO

¡ Extra kosten

ln je eerste studiejaar zulje 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 mailte ontvangen. Betalingslink:
https://idea l.fontys, n l/Aa nvu llende_kosten d N p 20 j.9

o 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 iezelf een scan en kopie van de VOG voordat ie
de orieinele 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 ga je naar www.denieuwstepabo.nl klik op studeren, stort, mijn
verklaring omtrent goed gedrag of: https://www.denieuwstepabo. nl/studeren/sta rt/mijn-verklaring-
omtrent-ged rag-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

Mgr. Claessensstraat 4 | 6131 AJ Sittard
Postbus 558 | 61.30 AN Sittard
08850-79666

Startinformatie leerjaar t 20L9-202O



Log hier in met:
Gebruikersnaam: 191373@student.fontys.nl

Wachtwoord: Welkom0l
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 WlFl 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.

a Studentenkaart

De Nieuwste Pabo bevindtzich in een Fontys-gebouw, hierdoor hebben alle studenten,zowel Fontys-øls
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 september"l

Met vriendelijke groet,

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

Directeur de Nieuwste Pabo

(Let op, von 15 juti tot 26 ougustus is de opteiding gesloten)

Mgr. Claessensstraat 4 | 6L3L AJ Sittard
Postbus 558 | 6L30 AN Sittard
08850-79666

Sta rtinformatie leerjaa r t 20t9-2O2O



de
n ieuwste
pa bo
FONTYS & ZUYD

introductiekamp 2019!

Tijdens de tweede week van je opleiding ga je met alle eerstejaarsstudenten op

kamp. Dit wordt volledig georganiseerd door enthousiaste ouderejaars studenten die

jouw herinneringen aan dit kamp net zo onvergetelijk willen maken als hun eigen

herinneringen van hun kamp destijds. Ben je nieuwsgierig naar de organisatie van dit

kamp en de laatste updates? Check dan de Facebookpagina van de

kampcommissie: de nieuwste pabo introductiekamp.

Het kamp vindt plaats van dinsdag 10 Um donderdag 12 september. Het kamp is

een verplicht onderdeel voor alle studenten.

Op onze website kun je de kampgids 2019 raadplegen, hierin staat alle belangrijke

informatie die je moet weten! Om de kampgids te raadplegen ga je naar

www.denieuwstepabo.nl klik op studeren, start, mijn introductie(kamp) of ga naar

https : //www. d e n ie uwste p a b o. n l/stu d e re n/sta rUm ij n - i ntrod u ct i e ka m p/
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Aanvraagforrnulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Invullen ln blokletters;
BU het lndlenen van de aanvraag blj de gemeente moet u een
geldlg ldentiteltsbewus tonen en het tarlef voldoen,

U kunt ôls organlsatle de VoG-aanvrsag ook dlgltaal klaarzetten,
DaErvoor heeft u eHerkennlng nodlg, Klk voor meer lnformatle op
www,Justls,nl > Verklarlng Omtrent het Gedrag,

I Invullen door Aanvrager

1,I Gegevens aanvrager

Geslachtsnaarn en voorlatters

Tussenvoegsel(s) Voornârnen (volult)

r _ I ..
Dag Mãðnd Jôðr

GebooÉegemeente Geboortèlãnd

Postcodë

Plaats

2 Hleronder dlent u uw natlonalltek(en) te vermelden, In geval u meerdere natlonalltelten hee& dlent u ook
deze te veñelden.

Natlonslltel(en)

I

BuÍqerservlcenummer

Telefoqnnummer E.mElladrës

2 Ondertekenlng door aanvrager
De aanvrager verklaart dlt formuller volledlg en naar waarheld te hebben lngevuld

Pl8ats Dag Maand JaÊr

Handt€ken¡n9

Straat en hulsnumme¡

I

Land

t__

1

j
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2van6

2 Invullen door organisatie / instelling die de voG verlangt

2,t Gegevens organisatie / instelling
Naam

* ctç. {-l¿'":tu¿.ùf e P uln__-ùi_fta¡ tL
Naam vertegenwoordlger I

í,-elrmo¿¡
Strãat en hulsnummer Postcode en Plaats

Land

JIyclu
Telefoonnummer

f ,).!¿ /l.l,t l/'ilil|: q LA-st ()J JLtJûrù-

2.2
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Doel van de aanvraag
à Indlen u de VoG aanwaagt ten bg.hoe.v9 van btivoorbeetd het verkrugen van een chauffeurskaartt vlsum ofvargunnlng, dlent u dlt te vermelden bu overlg,

60 Werkrelatie

Funclle (waarop de aanvraag betrekklng heeft : blJv, docent, scho,nmaker, vervoersmanaget)

r J/ di11 Jrum b.a¿r¿o¿ d"t*J
TaãkomschriJvlng (brJ fu nctl ebesch rüvl n g b 0voegen)

n
ômschrlJvlng (blJv. Chauffeurskaart, Vlsuñ en emtgraue, Exptoitauevergunnlng)

I

2.3 Specifiek screeningsproflel
Heeft de ¿snvraag betrekklnq op één van dc hleronder genoemde funcües of doelen?

Çl_I_*._q, gg d9?f.r¡tt vf-aqg_?.4 _
þe!s!ß. .o¿; (u-tC!.L{€qtL1 ( .éll, p_t:l S a a n k ru r sen !)_

E or pol¡ueke âmbtsdragers

E o6 vlsum en emlgrafle

E 18 Hulsvesuglngsvergunnlno
Dlt screenlngsproflel is van toeÞasslng op aanvragen ¡n het kader van de wet blJzondere
maatreg elen g rcatst edel tj k e p toh I emãilek.

! zs leultengewoon) opsporlngsambtenaar

E 40 Vakantlegezlnnen en adopile

E 45 Gezondheldszorg en welzun van mehs en dler

fl 5o Exploltåuev€rgunnlng
Dlt screenlngspro(lel kar¡ allccn wo\len gebtutkt ãls da geñeentê de tnstclttng Is dte de VOG
vêrlangt en u dc voc aanwaaga ten behocvc van een ãxplottailovargunntngíoìor een
horec¿rbedrljf,

E 55 Jurldlsche dlenstverlenlng

E o0 onderwtjs
Dit scrsg¡¡¡gsrrtflel ls vîrn toepasslng op al het personeet dat werkzaam ls bu een educaileve
hßtell¡trg,

E 65 Tâxlb¡ãnche; chauffeurskaart
Dlt screenh,gspt.oflel kãn alleen worden gebrutkÈ als Klwa Reglsfer B.V, de organlsatte ls d¡e devo5 verlãnqt ón blJ parpgraaf 2,j van dlt totntt¡rter alle gegevens van Ktwa ã,egrster g,v, zrJnvermeld, 

I

E 70 Taxlbranche; onderrremersvergunnlng
Ðit screenlngsProflel kan dlleen worden gebnrlkt ats Klwa Reglstet B,V, de organlsaue ts dle devoì verlangt én bìJ ptrragraa( 2,1 van dtt formulter alle gegãvens van K¡wa ñ.eqtster B,v. zlJn
vermeld,
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El 75 (Gêzlns)voogd blJ voogdUnstellingen, reclasserlngswerker, raadsonderzoeker en mðatschappel¡1k
werker

E eO oeedtgd tolken,/vertalers
Dlt screenlngsprofle! kan alleen worden gebrulkt als de Raad voor RechtsblJstand de organlsage ls
dle de VOG verlangt.

E 85 Lldmaatschap schletverenlglng

E 95 Fhanclêle dienstverlenlng

E 96 Onbekende funcile
Dlt screenlngsproflet geldt voor VOG aanwagen ten behoeve van opname ln een bestand voor
wervlng van personeel waarbíj nog nlet dul(telïk ts wetke functle vervuld zal worden,

Algemeen screeningsprofiel
> Aanvlnkeñ wat van toepasslng ls

?_. ::1"-"It9_uj^dt.plãats op grond van .de door u aangekrulste functleaspecten, l-let ls daa rom van belang dat
oe opgegeven functleaspecten daadwerkelfk corresponderen me! de beoogde functie/taaft of een ander d'oel
van de aanvrðâq,

> Voor ultleg over de funcileaspecten zle: www,Jusïs,n¿

Informatie
D 11 Bevoegdheld hebben tot het raadplegen en/ofbewerken van systemen

E fZ Net gevoellge/vertrouwelijke informaue omqaan

! t: Kennls dragen van velllgheldssystemen, controlemechanlsmen en verlflcaileprocessen

Geld

E zt Met contante en/of glrale gelden en/of (dlgltôle) waardepapleren omgaan

! zz audgetbevoegdheld hebben

Goederen

E gO Het bewaken van produc$eprocessen

E :z nct boschlkkeh over goederen

E se Het voorhanden hebben van stoffen, objecten eh voorwerpen e,d., dle blj onelgenllJk of onjulst gebrulk
een rlslco vormen voor mens (en dler)

Diensten

E +t Het verlenen vðn dlensten (advles, bevelllglng, schoonmaak, caterlng, onderhoud, etc)

E +¡ Xet verlenen van dtensten ln de pêrsoonl[ke leefomgevlng

Zakelijke transacties
E 53 Besllssen over offertes (het voeren van ondethandellnEen en het afslulten van conträcten) en het doen

van aanbestedlngen

Proces

E or Het onderhouden/ombouwen/bedlenen v¿n (productle)machlnes en/of appðraten, voertulgen en/of
luchtvaartulgen

E 62 (Rljdend) vervoer waarbfl goederen, producten, post en pakketteñ worden getransporteerd en/of
bezorgd, anders dðn het lntern transport blnnen een bedrljf

F 63 (RUdend) vervoer waarblj personen worden vervoerd

Aansturen organisatie
E 71 Personen dle vanult hun functle mensen en/of een organlsatle (of een deel daarvan) asnsturen
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2.5

Personen

E g4 gelast z[n met de zorg vgor mlnderlarlgen

E 85 Belast zrJn met de zorg voor (hurpbehoevende) personen, zoars ouderen en gehandrcapten

E 86 Klnderopvanq (altüd ðanvlnken rn combrnaHe met het funcueaspect 84)Dlt functleaspect 86 kan alleên-woraen gearulxäoir-d* khrduroprang, Dlt tunç1easpect 86 atttld tncomblnatJc ñet functleaspect 84 aailkúts¿n t",t ii"üoãn" van de ktnderopvang en de Inschruvtng ln hetpersonenreglster klnderôpvang op bas¡s van d. Weiktnaeropvang,

Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag.
Þ Vul eventuele bljzonderheden met behekklng tot de âanvraag in,

De locatle waar de werkzsamheden wotden verrlcht kan van betang zljn.bu de beoordeltng van de aa,lvraag,Buvoorbeeld voor lemand dle schoonmaakweikziaà'ñãiàài'ràoønt, ß de tocaue waar de we¡kzaamhedenworden ul¡gevoerd van belanq' Indlen dtt gebei:urt oi iarirrË*ø een k¡nderdagverbillf zat dtt anders wordenheoordeeld dan wanneer schoonmaakweriz-aamneàen '*.ràin verrrcht In een kantoorpand,

4van6

Ú Nc*, q.l 1-o.91-q$d!',9!gg|i19. y-F?e._ __
[lel.ee!E!!t¿i _

2.6 Ondertekening door
De organlsafl e/lnstelllng verklaÐrt
Plaat¡

org an isatie/instellin g

dlt formurler volledls Ên 
".u.'Æï::,0 " ï:"r"ï 

rnsevutd,

,3¡Ll n td.

Handtekenlng vertegenwoordlger Stempel organlsÊtle/lnstellln g

f-'Ya+a
r'\i il -M
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3
Aanvraagnummer

BIzonderheden geconstatêerd

Perslsteren ln de aanvraag

COVOG om advles gevraagd
omtrent onWankellJkheld

NôEm gemeenteambtenaât

Psråaf gomeenteam btenaar

Gemèente

Invullen door gemeente

E tlg9, ga door met de volgende vrðag

B Ja toellchttnq¡

t-_*
E Nee, oa door met de voloendc vraao

Ja

E Nee, ga qo.or met de volgende vraag

F ¡a toeltchttnsl

Aanvraagformuller ls gecontroleerd op volledlgheld en de ldentltelt van de aanvrager ls vastgesteld

t -_..

PlartB DEg Maand Jrar

N
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Toelichting
bii het lnvullen van het aanvraagformuller verklarlng omtr€nt het Gedrag Natuurlltke pe¡sonen(voc NP)

Vul het formuiler zorgvurdrg en zonder sperfouten rn, Deze gegevens worden vermerd op de voc.

1 Invullen door aanvrager

1,1 Gegevens aanvrager
(Geslachts)Naam
Geboorteplaats
Geboofteland

vul uw achternaam ln.
vul uw geboorteplðâts ln en kles hlerbl de.benðmlng ten tilde van uw geboorte,bent u bulten Nederland g(:borenr vul ãan het tun¿ lñ waar:ï U.nt geboren en kleshlerb| dc benamlng ten l¡de vðn uw geboo¡tc

2 Invullen door organisatie / ínstelling die de VoG verlangt

2.L Gegevens organlsatie ,/ lnstelling
Naam vertegenwoordlger : vul de iaam ln.van degene dle de organisâHe/lnstelllng b|J deze aanvrããg

z,z Doer van de aanvraag 
vetegenwoordigt' -

Functle : de funcile waarvoor de VOG wordt ððngevraagd,TaðkomschrlJvlng : omschrflf diïerkzaamhejen en 
"ìiã"ã^ååiã.¡Ur,heden 

die behoren tot de funcge,overrs , .îi:i:"iJ:,'i,:x'""J::#i:",,.?9,îå,åïJåTî" 3:,rË.îï"ìi.îiffH"Jï*ñ-'.giir,tigt,
blivoorbeeld een aanvraðg voor een voc ten ¡e¡oóvËvãrir.å[ in ÑäJirrui¿-"uns..n
van een huwelljk nJet ln behandellng genomen, Voor rnëer inrormàtìÀãvii ae

ffi :i.""i';:,'ffi ¡"i Jå:¡åilj,"ji17"lñÏ.,1,"åL;åî¡fl:i.å:1,,#lååü.l¿,,t1 
","_(zle voor contactgegevens www,Jusus,nl),

2.3 Specifiekscreenlngsproflel
Alléen ôls.u 9lj vraag z,3-gccn screenlngsprofiel heeft äångekrutst, krulst u bU vräôg 2,4 de aspecten aan btj de funcile/taakor ander doel, Het covo-G. kðn een aanlraag bulten behanãe.ltng_"ierren,-inaiåi'iãïrganlsatle/lnstelllng dtè de voc vertôngtgeen algemeen of speclfiek screenlngsploflel heeft ôångekrulst,-Een ultleg ãver ãe scir"nlngsproflelen kunt u vlnden opwww,Jusfls,nl,

Belangrijk!
Als organlsatle/lnstelllng dle de VoG verlangt bent u een schakel b[ het voorkomen van fraude, Wanneer u hétaanvraagformuller onder ledere_pagha van-een parôaf voorztet/ ¡,"iri u rrårJ" iä;;; ¡; ;;;, Het ts tevens uw taak deechtherd van de ontvangen voç vasr rê stellen. vãoïtnior'''iH,i trr"iou.r ,l¿t,t*:iúu,Ë;i.
soms ls de voorgedrukte handtekenlng op een VoG nlet voldoende omdat een orlglnele handtekenlng vereist ls, Dlt lsblJvoorbeeld het gevq! blJ ðdoptle.ln hõt dultenland, u ¿ientã¿n ¡e ecÀi¡ul¿ìan à'e rrìã¿iË¡enrng te borgen voor debultentandse autorttetten. BU het lndtenen van uw aunuraaé kunt u de ser""nieum¡tãóãäi veiiõ"i."ñìË ùUiãnoernet¿ op tenemen dãt uw VOG voorzten moet zfln vôh een orlglncle nãnOtet<entn!.--
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