HOE MELD IK
ME AAN?
............................
Aanmelden voor het pabo schakelprogramma

KOM VOOR
DE KLAS!

kan bij Marian van der Sluijs via
paboschakelprogramma@rocva.nl
Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek
waarin we je meer vertellen over het schakelprogramma.

BEN JE
ENTHOUSIAST
GEWORDEN?
.........................
Ben je na het informatieve gesprek
enthousiast? Dan volgt ook een intakegesprek. Hierin kijken we samen hoe je
het beste in het schakelprogramma kunt
instromen.

MEER
MBO-TALENT
NAAR
DE
PABO
..........................
• Zie jij jezelf wel voor de klas
staan?
• En volg je een mbo-opleiding op
niveau 4?
Schrijf je dan in voor het pabo
schakelprogramma.
Het pabo schakelprogramma is een
samenwerking tussen Hogeschool iPabo,
de Hogeschool van Amsterdam,
het ROC van Amsterdam en ROC TOP.

Wanneer je voor dit programma kiest, word je
in een paar maanden goed voorbereid op de
pabo-opleiding.
Hoe? Dat lees je in deze brochure.

VAN MBO
NAAR
DE
PABO
..........................
Welke mbo-opleiding je nu ook volgt, je

HET PABO
SCHAKELPROGRAMMA
..........................
Na afronding van je niveau-4 opleiding

bent van harte welkom! Misschien past

volg je samen met andere mbo-studen-

het beroep leraar basisonderwijs wel be-

ten een speciaal programma dat start

ter bij je dan je denkt. Je hebt de leerlin-

in september en duurt tot februari. Je

gen iets extra’s te bieden met de kennis

krijgt les in onder meer aardrijkskunde,

die je in je huidige opleiding op hebt

geschiedenis, natuur & techniek, reke-

gedaan. Je kunt bijvoorbeeld goed uit de

nen en Nederlands, maar ook studie- en

voeten met technische experimentjes,

onderzoeksvaardigheden komen aan

veel over de natuur vertellen of op een

bod. Daarnaast loop je al één dag per

ander vlak kinderen boeien. En door het

week stage op de basisschool. Aan het

tekort aan leerkrachten is de kans zeer

einde van dit programma maak je de

groot dat je aan het eind van je studie

toelatingstoetsen voor de pabo. Grote

een baan hebt in het basisonderwijs.

kans dat je die haalt, zodat je in februari
aan de pabo-opleiding bij Hogeschool
iPabo of Hogeschool van Amsterdam
kunt beginnen.

STUDIEFINANCIERING
..........................
Je blijft ingeschreven staan aan het

VRAGEN?
..........................
Twijfel je nog of heb je nog vragen?

mbo. Dit betekent dat als je studieﬁnan-

Neem dan contact op met Marian van

ciering ontvangt, je dit ook blijft ontvan-

der Sluijs via

gen tot de start op de pabo.

paboschakelprogramma@rocva.nl

