
FAQ Pabo verkorte deeltijd – augustus-instroom 
 
Waar kan ik mij aanmelden voor een opleiding bij Hogeschool 
Inholland? 
Je kunt een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD 

nodig. Zorg dus dat je hier tijdig over beschikt (houd rekening met het feit dat het 

aanvragen van een DigiD 5 werkdagen in beslag kan nemen). 

Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor de opleiding? 
Je kunt uiterlijk 1 augustus een verzoek tot inschrijving indienen voor de september-

instroom bij Hogeschool Inholland.  

Wat betaal ik aan collegegeld? 
Het collegegeld bedraagt € 1.812*.  

*Het bedrag kan afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden verschillen. Bekijk 

voor de zekerheid de collegegeldwijzer. 

Voor overige financiële vragen kan je contact opnemen met de centrale 

studentenadministratie op csa@inholland.nl of 0900 - 464 655 263. 

Waar kan ik mijn diploma checken? 
Je diploma kan je checken bij de centrale studentenadministratie via 

csa@inholland.nl of op 0900 - 464 655 263.  

Wat is de vereiste vooropleiding? 
De verkorte deeltijd Pabo is toegankelijk voor studenten met een afgeronde bachelor 

of master (hbo of wo). 

  

http://www.studielink.nl/
https://www.inholland.nl/collegegeldwijzer
mailto:csa@inholland.nl
mailto:csa@inholland.nl


Geen bachelor wel vwo-diploma 
Heb je in het verleden wel je vwo-diploma gehaald en ben je wellicht aan een 

bachelor begonnen, maar heb je die niet afgemaakt? Doordat je geen 

bachelordiploma hebt, kom je niet in aanmerking voor de Verkorte Deeltijd. Je kunt 

wel in deeltijd de vwo-route volgen en in maximaal 3 jaar voor de klas staan. De vwo-

route wordt volledig digitaal aangeboden op onze locatie in Den Haag. Dat betekent 

dat er geen fysieke contactmomenten zijn. Je draait mee met de studenten die het 

verkorte traject van de DigiPabo volgen. Wil je meer weten over de vwo-route in Den 

Haag, mail dan naar pabo.denhaag@inholland.nl. 

Moet ik toelatingstoetsen doen? 
Je hoeft geen toelatingstoetsen te doen. Deze zijn niet verplicht voor studenten met 

een afgeronde hbo- of wo-opleiding. 

Waar kan ik de opleiding volgen? 
De deeltijd Pabo kun je op vijf locaties volgen: Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, 

Rotterdam en Haarlem. 

Op welke dag is er les en hoe vaak? 
1x per week op donderdag overdag. 

Hoeveel stagedagen heb ik per week? 
Je loopt één dag stage per week, behalve het laatste half jaar. Dan loop je twee 

dagen stage per week. 

Moet ik stagelopen op een vaste dag? 
Je bepaalt de stagedag in overleg met je stageschool. 

Zoekt de opleiding een stageplek voor mij? 
De opleiding zoekt een stageplek voor je. We werken samen met een aantal 

schoolbesturen en zoeken een plek voor je binnen onze samenwerkingsverbanden. 

Waar kan ik andere vragen over de stage stellen?  
Dit kan via de mail op praktijkbureau.oni.denhaag@inholland.nl of per telefoon op 

088 - 466 41 48. 

mailto:pabo.denhaag@inholland.nl
mailto:praktijkbureau.oni.denhaag@inholland.nl


 

Welke boeken heb ik nodig? 
Bij de start van de opleiding krijg je de studiewijzer. Hierin staat de vereiste literatuur. 

De kosten van de boeken zijn ongeveer 800 – 1000 euro in het eerste jaar. 

Wanneer start de studie? 
De studie start op alle locaties begin februari of september. 

Hoelang duurt de studie? 
De studie duurt twee jaar (nominaal). Een klein aantal studenten lukt het om iets 

sneller klaar te zijn. Een grotere groep doet er wat langer over.  

Hoeveel tijd kost de opleiding? 
Het verschilt per persoon hoeveel tijd je aan de opleiding kwijt ben. Gemiddeld is het 

ruim 30 uur per week. Ga uit van een schooldag bij de opleiding, één dag stage in je 

eerste jaar (in het tweede jaar wordt dit meer) en 15 tot 20 uur zelfstudie. 

Kan ik al werken tijdens mijn studie? 
Wil je al tijdens je studie als leraar aan het werk zijn, dan kan dat als je al een hbo- of 

wo-opleiding hebt afgerond en de verkorte deeltijd Pabo volgt. In principe vanaf een 

half jaar na de start van je opleiding heeft een schoolbestuur de mogelijkheid om je in 

dienst te nemen wanneer je een aantal mijlpalen hebt behaald. Een schoolbestuur 

dat van deze optie gebruik wil maken, kan jou voor een geschiktheidsverklaring bij je 

opleiding aanmelden. Samen met het schoolbestuur en je opleiding sluit je 

vervolgens een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst van maximaal 2 

jaar. Binnen deze tijd moet je de opleiding afronden. 

  



Wat is de BSA-norm? 
Je moet in je eerste jaar minimaal 38 studiepunten (European Credits of EC’s) 

hebben behaald om aan de BSA-norm te voldoen. Extra voorwaarde is dat je een 

voldoende haalt voor de landelijke toets rekenen (Wiscat) én de praktijkonderdelen. 

Wat is een Studiekeuzecheck? 
De Studiekeuzecheck is een gesprek tussen de opleiding en de aankomende student 

om met elkaar te bespreken of de juiste studiekeuze wordt gemaakt. Hiervoor wordt 

onder meer de uitkomst van een online test gebruikt en ook de motivatie wordt 

besproken. 

Welk type medestudenten tref ik aan? 
Je zit in een studiegroep met medestudenten variërend in leeftijd, vooropleiding en 

werkervaring. Deze variatie is een meerwaarde voor je studie. 

Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor de studiekosten? 
Lees hier alles over de tegemoetkomingen. 

https://duo.nl/particulier/system/zoekresultaat.jsp?q=tegemoetkoming+studiekosten+lerarenopleiding

	FAQ Pabo verkorte deeltijd – augustus-instroom
	Waar kan ik mij aanmelden voor een opleiding bij Hogeschool Inholland?
	Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor de opleiding?
	Wat betaal ik aan collegegeld?
	Waar kan ik mijn diploma checken?
	Wat is de vereiste vooropleiding?
	Moet ik toelatingstoetsen doen?
	Waar kan ik de opleiding volgen?
	Op welke dag is er les en hoe vaak?
	Hoeveel stagedagen heb ik per week?
	Moet ik stagelopen op een vaste dag?
	Zoekt de opleiding een stageplek voor mij?
	Waar kan ik andere vragen over de stage stellen?
	Dit kan via de mail op praktijkbureau.oni.denhaag@inholland.nl of per telefoon op 088 - 466 41 48.
	Welke boeken heb ik nodig?
	Wanneer start de studie?
	Hoelang duurt de studie?
	Hoeveel tijd kost de opleiding?
	Kan ik al werken tijdens mijn studie?
	Wat is de BSA-norm?
	Wat is een Studiekeuzecheck?
	Welk type medestudenten tref ik aan?
	Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor de studiekosten?

