
Stappenplan voor aanmelding Universitaire Pabo  

 

Ad 1: De VU werkt samen met Windesheim in Zwolle, Hogeschool Viaa in Zwolle (voorheen Gereformeerde 
Hogeschool) en IPABO in Amsterdam.   

Ad 4:  Je betaalt eenmaal collegegeld, terwijl je bij twee onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs staat 
ingeschreven.  

Ad 5:  Je kunt alleen je inschrijving aan de VU voltooien, als je een origineel BBC kunt laten zien.  
Omdat de hogescholen doorgaans niet de gehele zomer bereikbaar zijn, zul jij dus pas in de loop van 
augustus in de gelegenheid zijn je BCC op te halen en bij de VU in te leveren. 
Er wordt bij de VU strikt gecontroleerd of aankomende studenten collegegeld betaald hebben of een 
machtiging tot betaling van het collegegeld hebben afgegeven. Dit betekent dat je stelselmatig e-mails 
van de VU zult gaan ontvangen, waarin je gesommeerd wordt je collegegeld te betalen. Dit stopt pas 
als je inschrijving volledig rond is, wat pas het geval is na inleveren van het BBC.  

Ad 6:  Je kunt het originele BBC inleveren bij of opsturen naar de Centrale Studentenbalie van de VU. Kijk hier 
voor adres en openingstijden. Na inlevering van je BBC duurt het circa 3 werkdagen voordat je 
inschrijving aan de VU is voltooid.   

 
 

Heb je vragen? Neem contact op met contact@vu.nl.  
 

1 
•Meld je via Studielink aan bij de hogeschool van jouw keuze voor de Pabo. 

2 
•Meld je via Studielink aan bij de VU voor de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. 

3 
•Je wordt door de Pabo van jouw keuze uitgenodigd voor een intakegesprek.  

4 
•Betaal collegegeld of geef een machtiging voor betaling collegegeld af aan de Hogeschool van 
jouw keuze. 

5 
•Haal een Bewijs Betaald Collegegeld (BCC) op bij jouw hogeschool.  

6 
•Zorg dat jouw originele BCC op de VU terecht komt bij de Centrale Studentenadministratie; 
alleen dan wordt je inschrijving bij de VU definitief. Uiterste aanleverdatum BBC: 31 augustus. 

7 
•Doe mee aan de VU Matchingsdag. 

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/contact/
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