
Kwaliteit en 
cijfers
Onze studenten zijn zeer positief over 
de kwaliteit van hun opleiding. Iselinge 
Hogeschool is een topopleiding. Dit blijkt 
uit de cijfers van de jaarlijkse Nationale 
Studenten Enquête (NSE). 

“Ik heb het altijd al gewild, maar 
nooit gedurfd”

 
“Ik wil een nieuwe professionele

start maken”

“Ik wil een bijdrage leveren aan 
goed onderwijs, ik wil kinderen laten 
groeien”

“Ik heb altijd met cijfers gewerkt, 
en nu wil ik mijn hart volgen”

Werk in de regio

In de komende jaren blijft er een tekort 
aan leerkrachten. Er is in de regio’s 
Achterhoek en Midden-Gelderland naar 
verwachting een leerkracht tekort van 62 
voltijd aanstellingen. Landelijk is het tekort 
ruim 1913 in 2024. Kortom, het onderwijs 
heeft jou nodig! 

Beste student,

Ik ben Nancy van Maanen, 
programmaregisseur voor de deeltijd 
pabo op Iselinge Hogeschool. Bij de 
deeltijd pabo staan eigenheid van 
studenten en studeerbaarheid hoog 
in het vaandel. Ik ben benieuwd 
naar wie jij bent, wat jouw verhaal 
is en wat jij van ons nodig hebt 
om succesvol te studeren. Samen 
met mijn collega’s en studenten 
van het voorlichtingsteam hoop ik 
ervoor te zorgen dat al jouw vragen 
beantwoord worden. Je kunt mij 
bellen of e-mailen, maar we vinden 
het nog leuker om jou te ontmoeten 
tijdens een open dag of infoavond. 
Hopelijk tot ziens! 

Hartelijke groet, 
Nancy van Maanen 
info@iselinge.nl

Deeltijd pabo

Kosten en 
financiering
Studiekosten omvatten collegegeld, 
studieboeken en leermiddelen. De hoogte 
van het collegegeld is afhankelijk van 
jouw persoonlijke situatie (o.a. voor-
opleiding en inkomen). Wil je weten wat 
het voor jou betekent? Kijk dan op 
www.iselinge.nl/deeltijdpabo. Je leest 
hier ook over mogelijke tegemoet-
komingen en hoe jij die kunt aanvragen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de opleiding 
via: www.iselinge.nl/inschrijven

Toelatingsproces
Stap 1: inschrijven Studielink met DigiD
Stap 2: introductiemiddag/avond 
Stap 3: studiekeuzecheck (inclusief 
toetsen en gesprek)
Stap 4: start opleiding

Iselinge Hogeschool, 
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
www.iselinge.nl, 088-0931001
info@iselinge.nl 

Open dagen

Open dagen
Bezoek de virtuele open dag op 
www.iselinge.nl/virtueleopendag

Zie de website voor informatie over een 
online meeloopdag
www.iselinge.nl/deeltijdpabo
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Het beroep

Als leerkracht maak jij een belangrijk 
verschil in het leven van kinderen. Je bent:
• onderwijsverzorger & pedagoog
• inspirator & motivator
• vraagbaak & encyclopedie
• ontwerper & onderzoeker

Jij bent geschikt als je:
• onderwijs boeiend vindt 
• een brede interesse hebt
• ervan geniet om kinderen iets te leren
• zelf ook wilt blijven leren 
• de juiste vooropleiding hebt

Voor studenten met een havo- of 
mbo-4-diploma geldt dat je eventueel 
toelatingstoetsen moet maken. Heb 
je een hbo- of wo-diploma, dan geldt 
dit niet. Lees hierover meer op: 
www.iselinge.nl/toelatingstoetsen

De opleiding

Er zijn 4 blokken per jaar. Ieder blok heeft 
een vaste opbouw. Op maandag- en 
woensdagavond is er van 18.15 tot 21.30 
uur college.

Tijdens de opleiding doorloop je verschil-
lende opleidingsfasen. De eerste fase 
richt zich vooral op het beroep en het 
verzorgen van onderwijs in de eigen klas. 
Tijdens de volgende twee fasen (werk-
plekbekwaam en startbekwaam) richt 
je je op overkoepelende thema’s binnen 
een basisschool en je eigen specialisa-
ties, zoals de leeftijdspecialisatie en de 
vakprofilering.

Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool leidt leraren voor het 
basisonderwijs op. Persoonlijke begelei-
ding, de mogelijkheid om je te specialise-
ren en een goede voorbereiding op het 
beroep kenmerken onze pabo. Er heerst 
een gezellige en open sfeer waarin je 

prettig kunt werken en studeren. We zijn 
goed bereikbaar. De Hogeschool bevindt 
zich in het centrum van Doetinchem. Er is 
gratis parkeergelegenheid op het terrein 
en het station is op loopafstand.

De blokken bestaan uit: 
8 lesweken
1 toetsweek

De praktijk

Je loopt vanaf het begin van je opleiding 
stage. In het eerste jaar van je opleiding 
word je door ons stagebureau geplaatst 
op een opleidingsschool op maximaal 
1 uur reisafstand van je woning. De stage 
is onderdeel van je opleiding, je ontvangt 
geen stagevergoeding.  

Om de studie goed te laten aansluiten bij 
de praktijk, werken wij nauw samen met 
onze opleidingsscholen. Samen verzor-
gen wij jouw opleiding. Benieuwd naar 
onze opleidingsscholen? Kijk op 
www.iselinge.nl/opleidingsscholen

Taakbekwaam: 
Bovenbouw

Rekenen 
in de 

bovenbouw 
(kennistoets)Horizon 

verbreden 
(onderzoekend en 
ontwerpend leren 
in de bovenbouw) 

(werkstuk)

Kunstsamen-
hang muziek, 

dans, beeldend 
en drama (actieve 

participatie)

Keuzemodule 

Stage in 
de bovenbouw 

(praktijk-
beoordeling)

Twee varianten deeltijd pabo

Op Iselinge Hogeschool bieden we twee 
varianten van de deeltijd pabo als avond-
opleiding aan:

1. Deeltijd regulier
Duur opleiding: 4 jaar als avondopleiding
Studielast: 40 uur; 6 uur college en 34 uur 
zelfstudie en stage   
Stage: 22 dagen per half jaar (planning in 
overleg)
Toelating: met een vwo-, havo- of mbo- 
diploma niveau 4

Werken naast je studie en stage? 
Ervaring leert dat maximaal 2 werk-
dagen per week realistisch is. Dit is 
afhankelijk van jouw persoonlijke 
situatie.

Voor meer informatie: 
www.iselinge.nl/deeltijdpabo

2. Deeltijd verkort
Duur opleiding: in principe 3 jaar. Moge-
lijkheid tot versnellen tot 2,5 of 2 jaar op 
basis van eerder verworven competenties 
Studielast: 40 uur; 6 uur college en 34 uur 
zelfstudie en stage
Stage: 22 dagen per half jaar (planning in 
overleg)   
Toelating: met een hbo- of wo-diploma  

Versneld voor de klas.
Na een jaar tot anderhalf jaar mag je zelf-
standig (werkend) voor de klas.
 

Deeltijd verkort biedt maatwerk. 
Het sluit aan bij eerder verworven 
competenties. Na 1-1,5 jaar kun je 
kiezen voor ‘versneld voor de klas’ 
(zelfstandig en betaald werk).   

Voor meer informatie: 
www.iselinge.nl/deeltijdpabo
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