
Beste aankomende verkorte deeltijd 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 
studiekeuzecheck verkorte deeltijd 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)? De resultaten op de facetten initiatief, aanpassingsvermogen, creativiteit en leergierigheid 
zijn uiteraard 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 jij dat de verkorte deeltijd opleiding dé weg is voor jou naar het beroep van 
leerkracht basisonderwijs? 

2. Wat maakt het dat jij in staat bent jouw opleiding tot leraar basisonderwijs goed te plannen en 
hoe ga jij dat aanpakken? 

Als bijlage bij deze brief vragen we je je Curriculum Vitae toe te voegen.  
 
Je kunt bij het beantwoorden van deze vragen in de brief gebruik maken van onderstaande 
richtinggevende zinnen: 

• Ik wil juf/meester worden, omdat … 

• De verkorte deeltijd is daarvoor de meest geschikte weg voor mij, omdat… 

• Ik verwacht van deze opleiding,… 

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

• Ik heb in de volgende situaties binnen mijn werk, studie of privé leven 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… 
 
Heb je al een werkplek 
Om de combinatie werken en leren goed te laten verlopen is het van belang om goede afspraken te 
maken en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wil je ter voorbereiding van de studiekeuzecheck 
het begeleidingsplan samen met je werkgever invullen.  
 
Je motivatiebrief (met daarin je CV) en wanneer je en werkgever hebt het ingevulde begeleidingsplan 
vragen we je uiterlijk drie werkdagen voor je studiekeuzecheck te mailen naar de locatie waar je 
ingeschreven staat. In het onderwerp van de mail graag SKC verkorte deeltijd en de datum van je 
gesprek vermelden.  
 

- Pabo Alkmaar: pabo.alkmaar@inholland.nl 
- Pabo Haarlem: pabo.haarlem@inholland.nl 
- Pabo Den Haag: pabo.denhaag@inholland.nl 
- Pabo Rotterdam: pabo.rotterdam@inholland.nl  
- Pabo Dordrecht: pabo.dordrecht@inholland.nl 

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