Maak het verschil met
Pabo Dordrecht
Wil jij het verschil maken in het leven van kinderen? Verwonder je je over
hun nieuwsgierigheid? Wil je ze verrijken met kennis en vaardigheden?
Kies dan voor de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Pabo Dordrecht.
Vanaf komend studiejaar zijn de twee Dordtse Pabo’s één. Beide instellingen bundelen hun krachten en kwaliteiten. De Pabo biedt je daarmee dé
perfecte opleiding tot leraar in de 21e eeuw. Binnen de Pabo kies je voor
een toekomst in het protestants-christelijk, rooms-katholiek of openbaar
onderwijs. De Pabo Dordrecht is tenslotte voor iedereen!

Albert van de Ree
Opleidingsmanager
Pabo Dordrecht
“Veel van onze docenten zijn zelf werkzaam geweest in
het basisonderwijs. Ze motiveren en enthousiasmeren
hun studenten met actueel en vernieuwend onderwijs.
Onze docenten dragen zorg voor persoonlijke aandacht
en begeleiding bij de ontwikkeling van student naar
onderwijsprofessional.
Door de intensieve samenwerking met het werkveld is
die aandacht en begeleiding er ook op de stagescholen.
Mijn wens is dat iedereen in en rond Dordrecht als
vanzelfsprekend wijst naar dé Pabo als het gaat om het
opleiden van goede leerkrachten.”

Henk Wiersma
Directeur John F. Kennedy
school voor openbaar
onderwijs
“Op onze drie basisschoollocaties hebben we altijd volop
stagiaires van de Pabo Dordrecht. Mede daarom ben ik
heel blij dat de Pabo voor Dordrecht behouden is.
Van onze stagiaires leren we veel. Ze nemen van hun
opleiding immers de nieuwste didactische inzichten en
innovaties mee naar onze scholen. Een absolute winwinsituatie. Het is een zeer goede ontwikkeling dat
de vernieuwde Pabo nu studenten verbindt aan alle
scholen in Dordrecht en omstreken, ongeacht levens
beschouwing of geloof.” Henk Wiersma is directeur van
de John F. Kennedyschool voor openbaar onderwijs en
wordt regelmatig betrokken bij projecten van de Pabo
Dordrecht.

Bert van de Burgt
Wethouder gemeente
Dordrecht
“Onze Pabo is uitermate waardevol voor de regio.
De Drechtsteden ontwikkelen een arbeidsmarkt die
het talent van mensen centraal stelt. Een goede
basisopleiding voor onze kinderen, waarbij ook het
voor onze regio zo belangrijke vakgebied techniek
aan bod komt, is daarmee onlosmakelijk verbonden.
De Pabo leidt de leerkrachten voor onze basisscholen
op. Studenten geven bovendien kleur aan onze stad.
Hoe meer, hoe liever.” Wethouder Bert van de Burgt is
verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, sociale
zaken, arbeidsmarkt en financiën in de gemeente
Dordrecht. Voor de regio Drechtsteden is Van de Burgt
tevens portefeuillehouder van het Programma Regionaal
Arbeidsmarktbeleid.

Bo van Luik
Tweedejaars studente
Pabo Dordrecht
Bo kiest aan het eind van dit studiejaar voor de
richting Protestants Christelijk Basisonderwijs.
“Ik voelde me direct thuis bij de Pabo. Kleinschalig
en gemoedelijk. Dat fijne gevoel is alleen maar
sterker geworden. De lijntjes met docenten zijn kort,
ik heb enthousiaste, gemotiveerde medestudenten
en het is supergezellig! De opleiding is heel praktijkgericht. “Het allerleukste aan het beroep van leraar
vind ik dat je kinderen ziet groeien. Het is zo mooi
als je kinderen kunt helpen om het beste uit zichzelf
te halen. Je kunt hier echt de leerkracht worden die
je wil zijn.”
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