
Leraar in het basis-
onderwijs worden,  
iets voor jou? 
Kies dan voor de Doorstroomklas Pabo, 
speciaal voor laatstejaars mbo-ers.

Start goed voorbereid aan de opleiding tot leraar basisonderwijs! 
De Doorstroomklas Pabo start in september 2019 bij de Haagse  
Hogeschool en Pabo Inholland Den Haag en duurt een half jaar.



Volg je een mbo-opleiding niveau 4 bij mboRijnland, zit je in het  
laatste jaar en verwacht je voor de zomervakantie je diploma te 
halen? Dan kom je in aanmerking voor het programma. Studenten 
van alle opleidingen kunnen zich aanmelden: van techniek tot  
horeca. Interesse? Informeer dan naar de mogelijkheden!

Doorstroomklas Pabo 
Om op de pabo te kunnen starten,
moet je aan toelatingseisen voldoen.
Ter voorbereiding daarop kun je vanaf
september 2019 terecht bij een Haags
pabo doorstroomarrangement. Dit is
maatwerk en speciaal ontwikkeld om
jou klaar te stomen voor de toetsen.
Als je slaagt, stroom je vervolgens per
1 februari 2020 door naar de pabo.

Arrangementen
Als je meedoet, volg je altijd het
keuzedeel voorbereiding pabo. Je krijgt
dan de benodigde basiskennis in de
zogenoemde zaakvakken: aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur & techniek.
Deze module is 1 dagdeel per week en
duurt 20 weken. Indien gewenst kun je
ook de modules voor stage (1 dag p/w)
en/ of studieloopbaanbegeleiding (0,5 dag 
p/w) en/of rekenen volgen. Er is ook een 
module met een programma dat specifiek 
voorbereidt op doorstroming naar
de HHS of Inholland.

De Doorstroomklas Pabo is een samenwerking 
tussen mboRijnland, ROC Mondriaan, De Haagse 
Hogeschool en Pabo Inholland Den Haag.

Handig om te weten

Hoe gaat dit financieel?
Je blijft ingeschreven bij het mbo. Je 
betaalt regulier lesgeld voor de opleiding 
waar je bent ingeschreven. Dit betekent 
dat als je nu studiefinanciering ontvangt, 
je dit ook blijft ontvangen tot de start op 
de pabo.

Hoe meld ik mij aan?
Aanmelden kan via onderstaand 
mailadres. We nodigen je dan uit voor 
een intakegesprek. Afhankelijk van jouw 
wensen en achtergrond bieden we jou 
een maatwerkarrangement aan.  je 
interesse hebt via 
doorstroomklas@mborijnland.nl. 

Meer weten?
Laat weten dat je interesse hebt via  
doorstroomklas@mborijnland.nl. 

We nemen daarna contact met je op  
voor extra informatie en de data van  
de informatiebijeenkomsten die we  
op onze locaties organiseren. 




