
 
 

 
 
 
Beste student,  

 
Je gaat de online vragenlijst invullen of je hebt deze al ingevuld. Na het invullen van de vragen ontvang je direct 
van NOA een e-mail met een persoonlijke terugkoppeling per onderdeel. Ter voorbereiding op de Intake Flexibele 
pabo willen we je vragen deze terugkoppeling goed te lezen.  

 
Lees vooral de resultaten van de aspecten onder Motivatie en Studiegerelateerde persoonlijkheid. Uit die 
resultaten vloeien vragen voort die aan bod kunnen komen tijdens het intakegesprek: Wat maakt dat je voor de 

klas wil staan (intrinsieke motivatie)? Hoe snel wil je je ontwikkelen tot een leerkracht die zelfstandig een groep 
draait (prestatiemotivatie)? En in hoeverre acht je jezelf daartoe in staat (vertrouwen)?  En bij het bepalen of de 
flexibele variant van de pabo geschikt is voor jou, zijn de resultaten op de facetten initiatief, aanpassingsvermogen, 
creativiteit en leergierigheid ook van groot belang. Wat zijn op die aspecten jouw resultaten en in hoeverre herken 

je jezelf daarin? 
 
Motivatiebrief 

Je terugkoppeling van de NOA-test ga je middels een motivatiebrief toelichten. In circa 500-750 woorden ga je 
onderstaande vragen beantwoorden: 
 

1. Waarom denk ji j dat de flexibele opleiding dé weg is voor jou naar het beroep van leerkracht 

basisonderwijs? 
2. Wat maakt het dat ji j in staat bent jouw opleiding tot leraar basisonderwijs zélf vorm te geven en hoe ga 

ji j dat aanpakken? 
 

Je kunt bij het beantwoorden van deze vragen in de brief gebruik maken van onderstaande richtinggevende 

zinnen: 

 Ik wil juf/meester worden, omdat … 

 De flexibele pabo is daarvoor de meest geschikte weg voor mij, omdat… 

 Ik verwacht van deze flexibele opleiding,… 

 Ik heb de capaciteiten om te starten met de flexibele variant van de opleiding, omdat…. 

 Ik heb in de volgende situaties binnen mijn werk, studie of privéleven aangetoond deze capaciteiten te 
bezitten…  

 Om mijn eigen opleiding en ontwikkeling als leerkracht vorm te geven ga ik als eerste… 

 Wanneer ik het resultaat van de NOA-vragenlijst lees, dan zijn mijn aandachtspunten… 
Bijlage 
In de bijlage bij de brief stop je…: 

1. een uitgebreid Curriculum Vitae; 

2. referenties; 
3. eventueel bewijsmateriaal van onderwijs(gerelateerde) activiteiten (indien van toepassing). Denk aan 

videofragmenten of ontwerpen van lessen of lesmateriaal  (kan ook fysiek worden meegenomen naar het 

gesprek). 
Deze brief en de eerste twee bijlages stuur je, voorafgaand aan het intakegesprek, naar 
flexibele.pabo@inholland.nl . 
 

We ontmoeten je graag op de Studiekeuzecheck bijeenkomst!  
Hartelijke groet,  
Leercoaches flexibele pabo Inholland 
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