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Bestuursreglement Van De Hogeschool Ipabo
BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants
Christelijke en Rooms ... 3.1 Het College van Bestuur vormt het bestuur van de Stichting IPABO, die
de Hogeschool IPABO in stand houdt.
BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL ... - iPabo
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance en de naleving van de branchecode. We rekenen het tot onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid om over het reilen en zeilen van de hogeschool open en
transparant verantwoording af te leggen naar onze omgeving.
Governance | iPabo
De i van iPabo. De i van iPabo staat voor interreligieus onderwijs. De diversiteit in de samenleving
en daarmee op de basisschool geeft invulling aan het onderwijs op de pabo. Of je nu wel of geen
godsdienstige achtergrond hebt, bij Hogeschool iPabo maak je kennis met diverse religieuze richtingen.
De i van ipabo | iPabo
Missie en visie. Talent telt! Op Hogeschool iPabo geloven we in de vele talenten van kinderen en volwassenen. We zien het als onze missie om talentontwikkeling van basisschoolkinderen te realiseren
door het permanent professionaliseren van leerkrachten en leidinggevenden in het primair onderwijs.
Missie en visie | iPabo
Organisatie en bestuur. Hogeschool iPabo is een monosectorale hogeschool met twee locaties, Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool verzorgt opleidingen, nascholing en onderzoek op het gebied
van leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs.
Organisatie en bestuur | iPabo
Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te
accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Home | iPabo
Hogeschool iPabo is een kleine hogeschool waar de nadruk ligt op direct contact met medestudenten en docenten, persoonlijke aandacht en een gezamenlijke passie: het helpen leren, vormen en
groeien van jonge kinderen. Ieder kind is anders, heeft een eigen verhaal.
Lerarenopleiding basisonderwijs | iPabo
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden zijn aan de uitoefening van de primaire taken
van de hogeschool, te weten onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, alsmede aan de overige instellingsactiviteiten. 4.
BESTUURSREGLEMENT - Hanze
Hogeschool iPabo, Amsterdam. 1,456 likes · 12 talking about this. Hogeschool iPabo is een hogeschool die zich richt op het opleiden van leraren in het primair onderwijs. Te volgen op Twitter via...
Hogeschool iPabo - Home | Facebook
Hogeschool iPabo, Amsterdam. 1.471 vind-ik-leuks · 38 personen praten hierover. Hogeschool iPabo
is een hogeschool die zich richt op het opleiden van...
Hogeschool iPabo - Startpagina | Facebook
Interesse in de HBO-opleiding Opleiding tot leraar Basisonderwijs? Deze opleiding kun je volgen bij
Hogeschool iPabo Alkmaar. Check Studiekeuze123!
Opleiding tot leraar Basisonderwijs - Hogeschool iPabo ...
Onderwijs - Opleidingslijnen. In de negentiger jaren ontwikkelt de Ipabo meerdere opleidingslijnen
naast de voltijdse opleiding: De deeltijdse opleiding begon al in het cursusjaar 1989-1990 met één
groep. Aanvankelijk werd gedacht dat deze opleidingslijn slechts een beperkte duur zou hebben,
maar binnen enkele jaren groeide deze uit tot vier, zelfs vijf groepen (vestiging Amsterdam).
Ipabo 91_00 Onderwijs_Opleidingslijnen
De Ipabo beschrijft het Beroepsproﬁel kort samengevat: 'Het beroep van leraar basisonderwijs
vereist een grote persoonlijke inzet. In de visie van de Hogeschool IPABO is een leraar iemand die
stevig in zijn schoenen staat, veel van kinderen weet en hen graag in hun ontwikkeling begeleidt en
zich daarvoor verantwoordelijk voelt.
Ipabo 01_10 Missie en Uitgangspunten
Het is een samenvatting van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6. De samenvatting is 17 kantjes
lang. Het boek is bedoeld voor het vak pedagogiek op de Ipabo. Hogeschool iPabo / Leraar Basisonderwijs / Leraar(es) basisonderwijs
Samenvattingen voor Hogeschool iPabo - Knoowy
Hogeschool iPabo is een kleine hogeschool waar de nadruk ligt op direct contact met medestudenten en docenten, persoonlijke aandacht en een gezamenlijke passie: het helpen leren, vormen en
groeien van jonge kinderen.

Hogeschool iPabo - Liever voor de klas
De Hogeschool iPabo biedt de opleiding aan in voltijd en deeltijd. Voor leerlingen met een vwo-diploma biedt de universitaire opleiding, in samenwerking met de VU, een extra uitdaging om een wetenschappelijke en beroepsmatige opleiding te combineren. De i van iPabo staat voor interreligieus.
Hogeschool iPabo - Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123
2001-2010 . Hogeschool Ipabo werkt(e) samen met enkele andere kleine, zelfstandige pabo's binnen
'Interactum'. Zoals met: Een klik op de logo's voert je naar de betreﬀende sites.
Ipabo 01_10 Studenten
Hogeschool iPabo, Amsterdam. 1,440 likes · 9 talking about this. Hogeschool iPabo is een hogeschool die zich richt op het opleiden van leraren in het...
Hogeschool iPabo - Posts | Facebook
De Wet BIO heeft derhalve ook consequenties voor de Hogeschool IPABO, en is zo een zorg voor de
afdeling P&O. Een bekwaamheidsdossier omvat ook een CV-bestand met de kennis en vaardigheden
alsmede de nascholingsactiviteiten van docenten. Hierover gaat dit fragment.
Ipabo 01_10 Personeel
Kees van Wissen, mede-oprichter van deze site 'De Brug', is overleden. Na een korte heftige ziekte
is Kees op 27 december 2019 overleden. Hij was leerling van de Magister Vocat, katholieke kweekschool voor jongens in Amsteram, docent van de KPA, de Katholieke Pabo Amsterdam, die na een
fusie opging in de iPabo, de Interconfessionele Pabo, waarvan hij in 2007 met pensioen ging.
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