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     Dit addendum is een aanvulling op de In- en Uitschrijfregels 2022-2023. 
    De overige regels van de In- en Uitschrijfregels blijven ongewijzigd van kracht.  
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Hoofdstuk 2, artikel 2.7 

 
2.7 Aanvullende en bijzondere nadere vooropleidingseisen 
 
2.7 Nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen  
Voor de opleidingen Muziek, Electronic Music, Verloskunde en de Pabo gelden aanvullende 
toelatingseisen:  
(…) 

 Bij de Pabo gaat het om voldoende kennis van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur en techniek. Hiervoor worden toetsen georganiseerd door de Pabo-opleiding. Dit geldt 
als je een mbo4 of een havo-diploma hebt. Wanneer je een vwo- of hbo-diploma hebt, hoef je 
deze toetsen niet te maken. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staat informatie over de 
toetsen, wanneer de toetsen plaatsvinden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Als je 
geslaagd bent krijg je een certificaat waarvan je een digitale kopie dient te uploaden via 
Selfservice. Voor meer informatie kijk in de csa gids artikel 1.2.3. Je moet voor alle drie de 
vakken aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, anders ben je niet toelaatbaar tot de 
Pabo. 

Een uitzondering wordt gemaakt als je per 1 september 2022 respectievelijk 1 februari 2023 
nog niet volledig voldoet aan de genoemde bijzondere nadere vooropleidingseisen met 
betrekking tot de opleiding tot leraar basisonderwijs ten aanzien van de vakgebieden 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur waaronder biologie, zoals omschreven op de website 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Als je aan de verdere inschrijvingsvoorwaarden 
voldoet, word je per 1 september 2022 respectievelijk 1 februari 2023 -onder 
bovengenoemde voorwaarden- ingeschreven als student. Op basis van het ‘Besluit 
experiment vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs’ krijg je de gelegenheid 
in het eerste jaar van inschrijving aan de Pabo om aan te tonen dat je alsnog aan deze 
vooropleidings- en toelatingseisen voldoet. Slaag je daar niet in? Dan word je uiterlijk per 
31 augustus 2023 respectievelijk 31 januari 2024 uitgeschreven, tenzij dit uitschrijven leidt 
tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het behalen van de toetsen is dus een 
voorwaarde voor het voortzetten van de opleiding na het eerste jaar. Daarnaast is het goed 
om te weten dat de toetsing behorende bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen extra 
curriculair is. Dat betekent dat het behalen van de toetsen los staat van de te behalen 
studiepunten noodzakelijk voor het behalen van de norm die verbonden is aan het Bindend 
studieadvies  en/of doorstroom naar de hoofdfase van de opleiding. Met betrekking tot de 
toetsing  zijn regels van procedurele aard vastgesteld, die terug te vinden zijn in de 
Onderwijs- en Examenregeling van de Pabo. 

 
Hoofdstuk 6, artikel 6.3  

 

6.3 Uitschrijving door de hogeschool  
 

In de onderstaande gevallen wordt de inschrijving van rechtswege door de hogeschool beëindigd 
met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het besluit van:  

 Een bindend studieadvies (zie 6.4);  

 Fraude;  

 Het niet respecteren van de grondslag en de doelstelling van de hogeschool;  

 Misbruik met betrekking tot de eigen aard van de hogeschool;  

 Gedragingen of uitlatingen waaruit ongeschiktheid voor de praktische beroepsuitoefening 
waarvoor de opleiding opleidt blijkt;  



 Het overtreden van de voorschriften met betrekking tot de goede gang van zaken binnen de 
hogeschool. Verder kun je worden uitgeschreven als na aanmaning nog steeds het collegegeld 
niet is voldaan. Uitschrijving (met terugwerkende kracht) vindt onmiddellijk plaats indien de 
inschrijving was gebaseerd op een onjuiste status t.a.v. het Nederlanderschap of 
vreemdelingenstatus. 
 
Daarnaast kan de inschrijving door de hogeschool aan het eind van het eerste jaar van 
inschrijving worden beëindigd in de situatie zoals omschreven in artikel 2.7, tenzij dit 
uitschrijven leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 


