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Voorwoord 

Welke leermiddelen gebruiken de docenten die les geven in het ondersteuningsaanbod ter 
voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo? Hoe tevreden zijn zij daarover? En over de 

ondersteuning vanuit het project? Dat leest u in deze rapportage. Het ondersteuningsaanbod is in 
het kader van het project Instroom pabo georganiseerd voor havoleerlingen en mbo-studenten die 

naar de pabo willen en toelatingstoetsen moeten maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of 
natuur en techniek.  

 
Deze rapportage is de tweede in een reeks. In maart 2015 is de tevredenheid van mbo-studenten 

gemeten. In de zomer van 2015 volgt nog een rapportage over de tevredenheid van havoleerlingen. 
Omdat zij pas later in het schooljaar 2014-2015 deelnamen aan het ondersteuningsaanbod, kunnen 

zij pas later worden bevraagd.  
 
De bevindingen in deze rapportage zijn het resultaat van een onafhankelijke analyse door Karin van 

der Burgt (vanderburgt advies en samenwerking) van de vragenlijsten die docenten hebben ingevuld.  
 

Het hoge responspercentage van 60% toont aan dat de docenten in het ondersteuningstraject zeer 
betrokken zijn en graag hun mening geven. Zij zijn kritisch en niet over alle leermiddelen tevreden.  

Ik ben er wel blij mee dat 75% van de docenten de ondersteuning door de projectwebsite 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl als goed ervaart. 19,7% is het daar niet mee eens/niet mee 

oneens en 5,2% vindt de ondersteuning niet goed. 67,2% Van de docenten vindt dat de regionale 
projectleider hem1 goed ondersteunt. 25% is het daar niet mee eens/niet mee oneens en 7,9% vindt 

deze ondersteuning niet goed. Overwegend mooie resultaten dus, waar ik heel blij mee ben. Het zijn 
ook resultaten die de komende jaren nog ruimte geven voor verbetering.   

 
Graag bedank ik de leden van de begeleidingscommissie van het project en de regionale 

projectleiders voor hun feedback op de conceptvragenlijst en Karin van der Burgt voor de analyse 
van de resultaten en het schrijven van het rapport. 
 

Maar vooral dank ik alle docenten die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen! 
 

Jacqueline de Schutter, projectleider Instroom pabo     2 juli 2015  

                                                           
1 Overal waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar/haar gelezen worden.  
 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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1 Inleiding 

 
Nieuwe toelatingseisen voor de pabo 
Per cursusjaar 2015-2016 zijn er nieuwe toelatingseisen voor de pabo voor aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek. Met een vwo- of bachelordiploma voldoet iemand automatisch 
aan deze eisen. Met een havo- of mbo 4-diploma moet een aspirant-pabostudent aantonen genoeg 

kennis te hebben van alle drie de vakgebieden. Hij heeft genoeg kennis als hij zijn havodiploma heeft 
en eindexamen heeft gedaan in een vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken 

natuurkunde, biologie of NLT). Hij kan dit ook aantonen door het maken van een toelatingstoets voor 
één of meerdere vakgebieden. Hij moet de toetsen hebben gehaald voordat hij aan de pabo kan 

beginnen. Aangezien deze vakken op het mbo nog nauwelijks gegeven worden, betekent dit in de 
praktijk dat mbo-studenten over het algemeen drie toelatingstoetsen moeten maken. Havoleerlingen 

moeten meestal één of twee toetsen maken, omdat zij tenminste één vak in hun diplomapakket 
hebben.  

 
Achtergrond project Instroom pabo 

Omdat de zittende mbo-studenten en havoleerlingen uit de hogere jaren niet op deze nieuwe 
toelatingseisen konden anticiperen, heeft het ministerie van OCW besloten om gedurende drie jaar 
een tijdelijk ondersteuningsaanbod voor hen grotendeels te financieren. Het ministerie van OCW, de 

Vereniging Hogescholen, MBO Raad en VO-raad proberen deze ondersteuning gezamenlijk zo 
optimaal mogelijk vorm te geven via het project Instroom pabo. In goed overleg met alle partijen 

heeft de MBO Raad het project ondergebracht bij MBO Diensten en hiervoor een projectleider 
aangetrokken in januari 2014. Ook is er een begeleidingscommissie voor het project ingericht met 

daarin de Vereniging Hogescholen, MBO Raad, VO-raad, het LOBO (Landelijk Overleg 
Lerarenopleidingen Basisonderwijs), LICA (Landelijk Informatie- en Expertisecentrum Aansluiting 

HBO), JOB, LAKS en ISO. Het ministerie neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van deze 
commissie.  

 
Het ondersteuningsaanbod 

Het ondersteuningsaanbod vanuit het project bestaat uit: 

• leermaterialen die speciaal voor de leerdoelen van de toelatingstoetsen zijn ontwikkeld of 
hiervoor zijn aangepast (inclusief voorbeeldtoetsen), en 

• regionale, ondersteunende activiteiten en cursussen. 
Beide zijn beschikbaar via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Op die site vinden aspirant-

pabostudenten, docenten en decanen/begeleiders ook veel andere informatie.  

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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Tevredenheidsmeting 
Om de tevredenheid van de doelgroep (mbo-studenten en havoleerlingen) over het 

ondersteuningsaanbod te meten en verbetermogelijkheden te signaleren is in maart 2015 de eerste 
online enquête afgenomen onder mbo-studenten. Havisten geven later in het jaar hun mening over 

het ondersteuningsaanbod.  
Deze rapportage is het resultaat van de afname van een vragenlijst onder de docenten in het 

ondersteuningsaanbod. Aan de docenten is per vak gevraagd naar het gebruik en de waardering van 
de leermiddelen. Ook konden zij aangeven hoe tevreden zij zijn over de ondersteuning door de 

projectwebsite, de regionale projectleider en de mogelijkheden tot samenwerking. Tot slot kregen 
docenten de gelegenheid om opmerkingen en tips te geven. 

 
De bevindingen in deze rapportage zijn het resultaat van een onafhankelijke analyse door Karin van 
der Burgt (vanderburgt advies en samenwerking) van de vragenlijsten die docenten hebben ingevuld.  

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de samenvatting en conclusie van het onderzoek. Heeft u weinig tijd? Dan leest 
u in dit hoofdstuk de belangrijkste informatie over het onderzoek. Wilt u meer weten over de opzet 

van het onderzoek en de verantwoording? Deze informatie vindt u in hoofdstuk 3 en in de bijlage 
(vragenlijst en begeleidende mail). In hoofdstuk 4 staan de volledige uitkomsten van de enquête. In 

hoofdstuk 5 vindt u de voorgenomen verbeteracties. 
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2 Samenvatting en conclusies 

In juni 2015 is een online enquête uitgezet onder de 119 docenten in het ondersteuningstraject ter 
voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo. Het gaat om docenten in de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.  

Via de enquête is gevraagd naar het gebruik en de waardering van de leermiddelen en de overige 
ondersteuning vanuit het project. Ook kregen respondenten de gelegenheid opmerkingen en tips te 

geven.  

2.1 Samenvatting uitkomsten 

• Respons en betrouwbaarheid  
Het responspercentage van 60% met een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de drie vakken 

maakt  dat de uitkomsten als representatief te beschouwen zijn.  
 

• Waar docenten vandaan komen 
Bijna de helft (47,9%) is via de eigen pabo docent in het ondersteuningstraject geworden, gevolgd 
door de eigen mbo-opleiding (16,9%) en de eigen vavo (9,9%).   

 

• Gebruik aangeboden leermiddelen 

Zowel de docenten aardrijkskunde, geschiedenis als natuur en techniek gebruiken de 
voorbeeldtoelatingstoetsen het meest (gemiddeld door 93,2%). De meerderheid gebruikt de 

leermiddelen www.studiopabo.nl (68,6%) en de begrippenlijst (66,4%). Iets minder dan de helft van 
de docenten gebruikt LesTV pabo (47,7%) en Toets van de Dag van Studiopabo (42,2%).  

Bij aardrijkskunde gebruiken beduidend meer docenten Basiskennis aardrijkskunde (71,4%) dan 
Geowijzer (21,4%). Bij geschiedenis kent  Basiskennis Geschiedenis aanzienlijk meer gebruikers 
(70,8%) dan Geschiedenis & Samenleving (16,7%). Bijna een kwart van de docenten natuur en 

techniek (24%) gebruikt Natuurlijk beginnen.  
 

• Beoordeling aangeboden leermiddelen 
Er zijn drie leermiddelen die een meerderheid van de gebruikers bij alle drie de vakken als (heel) 

goed beoordeelt: de voorbeeldtoelatingstoetsen, de begrippenlijsten en Toets van de Dag van 
Studiopabo. Het minst positief zijn de gebruikers over LesTV pabo en Geowijzer. Over 

www.studiopabo.nl zijn de meningen verdeeld. Per vak is het beeld als volgt:  
 

Aardrijkskunde: De docenten aardrijkskunde zijn het meest positief over de 
voorbeeldtoelatingstoetsen; 81,5% van de gebruikers vindt dit een (heel) goed leermiddel, gevolgd 
door de begrippenlijst aardrijkskunde (77,3%), Toets van de Dag van Studiopabo (70%) en 

www.studiopabo.nl (63,6%). De helft van de gebruikers vindt Basiskennis aardrijkskunde een (heel) 
goed leermiddel. Een minderheid is positief over de leermiddelen LesTV pabo (40%) en Geowijzer 

(33,3%). 

http://www.studiopabo.nl/
http://www.studiopabo.nl/
http://www.studiopabo.nl/
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Geschiedenis: Het meest positief zijn de docenten geschiedenis over het leermiddel Geschiedenis & 
Samenleving dat door maar 16,7% van de docenten wordt gebruikt. Driekwart van de gebruikers  

vindt dit een (heel) goed leermiddel. 72,7% van de gebruikers vindt de voorbeeldtoelatingstoetsen 
een (heel) goed leermiddel, gevolgd door Basiskennis Geschiedenis (64,7%), de begrippenlijst 

geschiedenis (63,7%) en Toets van de Dag van Studiopabo (60%). Minder dan de helft van de 
gebruikers is positief over www.studiopabo.nl (40%). Hetzelfde geldt voor LesTV pabo (38,5%).  

Natuur en techniek: De docenten natuur en techniek zijn het meest positief over www.studiopabo.nl. 
83,3 % van de gebruikers vindt dit een (heel) goed leermiddel. 77,8% van de gebruikers vindt de 

begrippenlijst natuur en techniek een (heel) goed leermiddel, gevolgd door de 
voorbeeldtoelatingstoetsen (77,2%) en Toets van de Dag van Studiopabo (66,7%). De helft van de 

docenten die Natuurlijk beginnen gebruiken, vindt het een (heel) goed leermiddel. Minder docenten 
zijn positief over LesTV pabo. 23,1% van de gebruikers vindt dit een (heel) goed leermiddel.  
 

• Andere leermaterialen  
De meeste docenten gebruiken nog andere leermaterialen, variërend van zelf ontwikkeld materiaal 

(presentaties, werkvormen) en andere websites tot extra boeken. Bij aardrijkskunde is dat 81,5%, bij 
geschiedenis 75% en bij natuur en techniek 84% van de docenten. Docenten natuur en techniek 

noemen relatief vaak één specifiek boek: Natuuronderwijs inzichtelijk.  
 

• Handreiking SLO 
Bij alle drie de vakken vindt een ruime meerderheid van de docenten dat de handreiking van SLO 
voldoende handvatten biedt om de ondersteuning vorm te geven: bij aardrijkskunde is dat 88,9%, bij 

geschiedenis 95,9% en bij natuur en techniek 64%.  
 

• Ondersteuning door www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
75% van de docenten ervaart de ondersteuning door www.goedvoorbereidnaardepabo.nl als goed. 

5,2% vindt de ondersteuning niet goed. 
 

• Ondersteuning door regionale projectleider 
Twee derde van de docenten vindt dat de regionale projectleider hen goed ondersteunt. 7,9% vindt 
van niet. 

 

• Mogelijkheden om samen te werken met andere docenten 

De docenten verschillen onderling van mening over de mogelijkheden om samen te werken met 
andere docenten. Bijna 45% vindt die voldoende; bijna 30% is het daar niet mee eens.  

Per vak: Bij geschiedenis zijn relatief de meeste docenten positief over de 
samenwerkingsmogelijkheden (58,3%), bij natuur en techniek de minste (36%). Van de docenten 

aardrijkskunde vindt 40,7% dat er voldoende mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere 
docenten.  
 

http://www.studiopabo.nl/
http://www.studiopabo.nl/
http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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• Opmerkingen en tips van respondenten 
Bijna de helft van de docenten maakte gebruik van de mogelijkheid opmerkingen te maken en tips te 

geven. In de meeste gevallen gaat het om verbeterpunten voor organisatorische zaken, de 
leermiddelen en de toelatingstoetsen.  

2.2 Conclusies 

• Docenten waarderen de ondersteuning vanuit de projectorganisatie; samenwerking faciliteren 
kan nog beter. 

Een ruime meerderheid van de docenten is positief over de ondersteuning door de regionale 
projectleiders en www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. De uitkomsten bevestigen het belang om de 

samenwerking tussen docenten te bevorderen en ervaringen te delen.  
 

• Docenten zijn over de meeste leermiddelen positief; bij enkele leermiddelen zijn verbeteringen 
mogelijk. 

Docenten zijn in meerderheid positief over de leermiddelen voorbeeldtoelatingstoetsen, de 
begrippenlijsten, Toets van de Dag van Studiopabo, Geschiedenis & Samenleving  en Basiskennis 
geschiedenis. De helft is positief over Basiskennis aardrijkskunde en Natuurlijk beginnen. In wat 

mindere mate zijn docenten positief over LesTV pabo en Geowijzer. Over www.studiopabo.nl zijn de 
meningen verdeeld per vak. Van de natuur en techniek-docenten is 83,3% hierover positief, van de 

aardrijkskundedocenten 63,6% en van de geschiedenisdocenten 40%. De suggesties van de 
respondenten bieden aanknopingspunten om het aanbod en het gebruik van leermiddelen verder te 

verbeteren.  
 

• De opmerkingen en tips over organisatorische zaken en de toelatingstoetsen geven richting aan 
het verder optimaliseren van het ondersteuningsaanbod. 

Vanwege de anonieme respons zijn de opmerkingen en tips niet herleidbaar naar bepaalde regio’s of 
docenten. Ze kunnen van waarde zijn voor overleg met en tussen regionale projectleiders over de 
organisatie van het ondersteuningsaanbod in de komende jaren.  

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.studiopabo.nl/
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3 Opzet en verantwoording 

 
In het onderzoek is gekozen voor een online enquête. De landelijke projectleider heeft de vragenlijst 
(zie bijlage 5.1.) ontwikkeld, in samenspraak met de regionale projectleiders en de 

begeleidingscommissie van het project. 
 

De onderzoeksgroep bestaat uit alle 119 docenten aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek  die in schooljaar 2014-2015 lesgaven binnen het  ondersteuningsaanbod, verdeeld over 

twaalf regio’s. Zij ontvingen de enquête op 5 juni 2015 via e-mail, met uitzondering van twee 
docenten waarbij de e-mail als onbestelbaar retour kwam. Bijlage 5.2. bevat de tekst van de 

begeleidende e-mail. Op 12 juni is gerappelleerd, uitsluitend bij degenen die de enquête op die 
datum nog niet hadden ingevuld. Daarbij is 17 juni als uiterste reactiedatum vermeld. Ook de 

regionale projectleiders zijn verzocht de enquête onder de aandacht te brengen bij de docenten.  
 

De enquête is zodanig ingesteld dat iedere docent die slechts één keer kon invullen. Vragen naar 
eigen inzicht overslaan was niet mogelijk. Wel konden respondenten tussentijds stoppen of, zolang 

zij de enquête nog niet volledig hadden ingevuld, eerder gegeven antwoorden wijzigen.  
 
Voor de analyse  en de rapportage van de uitkomsten is een onafhankelijk onderzoeker 

aangetrokken. De opbouw van de rapportage is afgestemd met de landelijk projectleider. Ook heeft 
zij het voorwoord, het inleidende hoofdstuk en het hoofdstuk met voorgenomen verbeteracties 

geschreven. De onafhankelijk onderzoeker schreef de overige hoofdstukken, inclusief de 
samenvatting en conclusie van het onderzoek. De landelijke en regionale projectleiders kregen de 

gelegenheid tot feedback op de conceptversie, voor wat betreft leesbaarheid en helderheid.  
 

De antwoorden op open vragen zijn zoveel mogelijk letterlijk overgenomen, en waar nodig 
geanonimiseerd.  
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4 Uitkomsten enquête 

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de enquête centraal. Paragraaf 4.1. start met de respons, 
daarna volgen paragrafen over de achtergrond van de docenten, het gebruik en de beoordeling van 
de leermiddelen, de waardering van de ondersteuning vanuit de projectorganisatie en de 

mogelijkheden om samen te werken met andere docenten. Het hoofdstuk eindigt met overige 
opmerkingen en tips van de respondenten.  

4.1 Respons 

De enquête is naar 119 docenten gestuurd. Bij twee daarvan kwam de e-mail als onbestelbaar 

retour. Van de overgebleven 117 docenten hebben 71 de enquête geopend. 69 daarvan vulden de 
enquête volledig in. De andere twee zijn gaandeweg gestopt. Hun respons is wel meegenomen in de 

resultaten. Dit brengt het responspercentage op 60%.  
Figuur 1 laat zien dat de respondenten redelijk gelijk verdeeld zijn over de drie vakken en dat zes van 

de 71 respondenten in meer dan één vak ondersteuning verzorgen.  
 

 
 
Het responspercentage en de verdeling over de vakken betekenen dat de uitkomsten van de enquête 

als representatief te beschouwen zijn. 
  

ja, in
aardrijkskunde

niet in
aardrijkskunde

ja, in
geschiedenis

niet in
geschiedenis

ja, in natuur en
techniek

niet in natuur
en techniek

% 39,4% 60,6% 34,3% 65,7% 35,7% 64,3%
n 28 43 24 46 25 45

Figuur 1 Verzorgt u ondersteuning in het vak aardrijkskunde (n=71), 
geschiedenis (n=70) en/of natuur en techniek (n=69)?
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4.2 Hoe docent ondersteuningstraject geworden  

Uit figuur 2 blijkt dat bijna de helft van de respondenten via de eigen pabo docent is geworden in het 
ondersteuningstraject.  

 

 
 
Antwoorden ‘anders, namelijk’:  

• via een docent op mijn opleiding (lerarenopleiding aardrijkskunde);  

• gepensioneerd directeur basisonderwijs, gevraagd door de pabo;  

• gesolliciteerd op combifunctie aardrijkskundedocent pabo en voorbereidingstraject;  

• via een kennis die de projectleider kent van de pabo;  

• via een bekende die bij een dergelijke mbo-opleiding werkt;  

• via via;  

• student lerarenopleiding geschiedenis;       

• ik word ingehuurd en heb hiervoor een eenmanszaak opgericht;    

• via mijn netwerken.      

  

via de pabo
waar ik werk

via de mbo-
opleiding

waar ik werk

via de vavo
waar ik werk

via de vo-
opleiding

waar ik werk

via de
docenten-

database op
www.goed
voorbereid

naarde
pabo.nl

via een
uitzend-
bureau

anders,
namelijk:

% 47,9% 16,9% 9,9% 2,8% 7,0% 4,2% 15,5%

Figuur 2 Hoe bent u docent in het ondersteuningstraject geworden? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  n=71
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4.3 Leermiddelen aardrijkskunde 

Deze paragraaf gaat over de mate waarin docenten aardrijkskunde de aangeboden leermiddelen 

inzetten en hoe ze die beoordelen. Allereerst een totaaloverzicht van het gebruik van de 
leermiddelen. Daarna volgt per leermiddel het gebruik en de beoordeling. In de laatste twee 

subparagrafen staan overige leermateralen die docenten aardrijkskunde gebruiken en de 
beoordeling van de handreiking van SLO.  

4.3.1 Overzicht gebruik leermiddelen aardrijkskunde 

Er zijn twee uitschieters bij het gebruik: alle docenten aardrijkskunde gebruiken de 

voorbeeldtoelatingstoetsen en geen van de docenten gebruikt Toets en Train van LesTV pabo.  
Drie leermiddelen worden door een meerderheid van de docenten gebruikt: Basiskennis 

aardrijkskunde, www.studiopabo.nl en de begrippenlijst. Zie figuur 3. 
 

 
 
In de volgende subparagrafen staan het gebruik en de beoordeling per leermiddel.  

4.3.2 Basiskennis aardrijkskunde 

71,4% van de 28 docenten aardrijkskunde gebruikt Basiskennis aardrijkskunde (boek + digitale 

leeromgeving). De helft daarvan vindt het een goed of heel goed leermiddel. 15% van de gebruikers 
vindt het een slecht leermiddel. Zie figuur 4. 

 

81,5%

100,0%

0,0%

37,0%

37,0%

71,4%

21,4%

71,4%

Begrippenlijst aardrijkskunde

Voorbeeld toelatingstoetsen

Toets en Train van LesTV pabo

Les TV pabo (licentie hele klas)

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Geowijzer

Basiskennis aardrijkskunde

Figuur 3 Gebruik leermiddelen door docenten aardrijkskunde
(n=28)

http://www.studiopabo.nl/
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Opmerkingen respondenten over Basiskennis aardrijkskunde: 

• De verbeterde versie is een stap vooruit. 

• De digitale omgeving is nog niet beschikbaar. Hierover heb ik een klacht gestuurd naar de 
uitgever; studenten betalen voor iets dat ze niet kunnen gebruiken.  

• Bij dit leermiddel heb ik 'slecht' ingevuld. Dat geldt voor de oude versie. De nieuwe is volgens mij 
een stuk completer, beter passend bij de toets. 

4.3.3 Geowijzer 

21,4% van de docenten aardrijkskunde gebruikt Geowijzer (boek en digitale leeromgeving).Vier van 
deze zes docenten vinden Geowijzer niet goed en niet slecht; de andere twee docenten vinden het 

een goed leermiddel. Zie figuur 5. 
 

 

4.3.4 www.studiopabo.nl 

Hetzelfde percentage docenten als bij Basiskennis aardrijkskunde, namelijk 71,4%, gebruikt 

www.studiopabo.nl als leermiddel. Ongeveer twee derde vindt het een goed leermiddel; twee 
docenten vinden het slecht. De overige respondenten vinden het niet goed en niet slecht (figuur 6).  

 

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht

% 5,0% 45,0% 35,0% 15,0% 0,0%
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Figuur 4 Wat vindt u van het leermiddel Basiskennis aardrijkskunde?
n=20 

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht

% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%
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Figuur 5 Wat vindt u van het leermiddel Geowijzer?
n=6

http://www.studiopabo.nl/


 

16 

 
Drie docenten merken op dat dit leermiddel veel fouten bevat, vooral spelfouten.  

4.3.5 Toets van de Dag van Studiopabo 

Tien van de 28 docenten (37%) gebruikt Toets van de Dag van Studiopabo. Hoewel de meningen 

uiteenlopen van ‘heel goed’ tot’ heel slecht’, vindt de meerderheid (70%) het een  goed of heel goed 
leermiddel voor aardrijkskunde (figuur 7). 

 

 

4.3.6 LesTV pabo 

37% van de docenten aardrijkskunde gebruikt LesTV pabo met licentie voor de hele klas. Uit figuur 8 
blijkt dat de meningen over dit leermiddel verdeeld zijn.  

Eén van de docenten merkte op dat LesTV pabo niet altijd werkt. En dat je er als docent pas mee 
kunt werken als alle studenten toegang hebben.  

 

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht

% 0,0% 63,6% 27,3% 9,1% 0,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Figuur 6 Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor aardrijkskunde?
(n=22)

heel goed goed niet goed / niet
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Figuur 7 Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo 
voor aardrijkskunde?

n=10
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4.3.7 Toets en train van LesTV pabo 

Geen van de docenten aardrijkskunde gebruikt dit leermiddel.  

4.3.8 Voorbeeldtoelatingstoetsen 

Alle docenten aardrijkskunde gebruiken de voorbeeldtoelatingstoetsen. Figuur 9 laat zien dat ruim 
80% het een goed of heel goed leermiddel vindt. Eén docent vindt het slecht.  

 

 
Opmerkingen over de voorbeeldtoetsen (afkomstig van vier respondenten): 

• Weinig ingestoken op topografische kennis.   

• De voorbeeldtoetsen van Cito moeten foutloos zijn en dat zijn ze niet. De eerste aardrijkskunde 
voorbeeldtoets was ronduit slecht, de tweede bevatte nog steeds enkele opgaven met fouten.  

• Ik vind de toetsen niet goed aansluiten op de boeken en LesTV pabo.  

• De toetsvragen zijn niet goed.  

4.3.9 Begrippenlijst aardrijkskunde 

81,5% van de docenten aardrijkskunde gebruikt de begrippenlijst. Een ruime meerderheid 
beoordeelt de begrippenlijst als goed of heel goed. Zie figuur 10.  
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Figuur 8 Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor aardrijkskunde?
n=10

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht
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Figuur 9 Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor 
aardrijkskunde?

n=27
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4.3.10 Gebruik andere leermaterialen 

Van de docenten aardrijkskunde gebruikt 81,5% ook andere leermaterialen.  
Hun toelichting op de vraag welke andere leermaterialen zij gebruiken:  

• Eigen PowerPoints (twee respondenten). 

• Heb aan de hand van de lesdoelen zelf een hoop PowerPoints gemaakt. De einddoelen zijn mijn 
belangrijkste uitgangspunt geweest.  

• Lesstof en PowerPoints elders verworven.  

• Eigen vragen en opdrachten. 

• Mijn eigen leermiddelen, bestaande uit verzameld werk (aantekeningen).  

• Eigen materiaal, filmpjes van juf Kok en teleblik/beeldbank, materiaal uit het middelbaar 
onderwijs.  

• Eigen ontworpen PowerPointpresentaties, leeromgeving Edmodo.  

• Eigen PowerPoints met materiaal van Schooltv Beeldbank, RWS , National Geographic , 

Discovery,  BBC,  YouTube.  

• Eigen materiaal. 

• Eigen materialen (van verschillende steensoorten tot een luminoid) en Buitenland methode 

havo. Geo basisboek voor de onderbouw.  

• Eigen PowerPoints uit het verleden, licht aangepast naar huidige situatie; oude eigen toetsen als 
oefenmateriaal; Bosatlas. Relevante websites (o.a. KNMI). 

• Eigen materialen, aardrijkskundeboeken van de middelbare school.  

• Eigen ervaringen, internetbronnen.  

• School TV, eigengemaakt materiaal.  

• Filmmateriaal van echte rampen. 

• Geosystems, Geografie, diverse andere ( kranten-)publicaties.  

• Atlas (twee respondenten).  

• Topomania.  

• Lesboeken van de geo (methode voor vo). 

• Filmpjes van School TV. 

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht

% 18,2% 59,1% 18,2% 4,5% 0,0%
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Figuur 10 Wat vindt u van de begrippenlijst aardrijkskunde als leermiddel?
n=22
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• YouTube. 

• Kaarten, beeldmateriaal, geo-animaties, atlas, et cetera.  

• Materiaal van de middelbare school. De geo, o.a. Het basisboek en buitenland. Dit zijn twee 
aardrijkskundemethodes.  

• Papieren aanvullingen bij de eerste druk van Basiskennis aardrijkskunde.  

4.3.11 Handreiking SLO 

Bijna 90% van de docenten aardrijkskunde vindt dat de handreiking voldoende handvatten biedt 

(figuur 11). 

 
Opmerking van respondent over de handreiking: 

• In de handreiking staat topografische kennis niet hoog in het vaandel, maar deze kennis is bij de 
toelatingstoets opeens wel heel belangrijk.  

  

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens
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Figuur 11 De Handreiking aardrijkskunde van SLO geeft mij voldoende handvatten om 
de ondersteuning vorm te geven:

(n=27)
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4.4 Leermiddelen geschiedenis 

Deze paragraaf gaat over de aangeboden leermiddelen voor geschiedenis. Eerst volgt een 

totaaloverzicht van het gebruik van de leermiddelen. Daarna per leermiddel het gebruik en de 
beoordeling. De andere leermateralen die docenten geschiedenis gebruiken en de beoordeling van 

de handreiking van SLO staan in de laatste twee subparagrafen.  

4.4.1 Overzicht gebruik leermiddelen geschiedenis 

Ruim 90% van de docenten geschiedenis gebruikt de voorbeeldtoelatingstoetsen. Basiskennis 
geschiedenis en www.studiopabo gebruikt een ruime meerderheid van de docenten. Slechts één 

docent gebruikt Toets en Train van Les TV pabo. Ook Geschiedenis en Samenleving kent met vier 
docenten weinig gebruikers onder de docenten. Zie figuur 12.  

 

 

4.4.2 Basiskennis geschiedenis 

70,8% van de docenten gebruikt Basiskennis geschiedenis (boek en digitale leeromgeving). Daarvan 
vindt twee derde het een goed of heel goed leermiddel (figuur 13). 

 
Eén respondent maakte een opmerking over Basiskennis geschiedenis:  

45,8%

91,7%

4,0%

54,2%

41,7%

62,5%

16,7%

70,8%

Begrippenlijst geschiedenis

Voorbeeld toelatingstoetsen

Toets en Train van LesTV pabo

Les TV pabo (licentie hele klas)

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Geschiedenis & Samenleving

Basiskennis geschiedenis

Figuur 12 Gebruik leermiddelen door docenten geschiedenis
(n=24)
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Figuur 13 Wat vindt u van het leermiddel Basiskennis geschiedenis?
n=17

http://www.studiopabo/
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• In het boek missen nog hele grote delen uit de SLO-handreiking zoals het onderdeel 'vorsten' bij 
het tijdvak regenten en vorsten. Dit geeft de leerlingen een verkeerd beeld van de lesstof.  

4.4.3 Geschiedenis & Samenleving 

Vier van de 24 docenten geschiedenis (=16,7%) gebruiken Geschiedenis & Samenleving (boek en 

digitale leeromgeving). Drie daarvan vinden het een goed leermiddel. Zie figuur 14. 
 

 

4.4.4 www.studiopabo.nl 

62,5 % van de docenten geschiedenis gebruikt deze online leerstof. Ruim de helft daarvan vindt het 
als leermiddel niet goed en niet slecht, gevolgd door 40% die het een goed leermiddel vindt. Zie 

figuur 15.  

 

4.4.5 Toets van de Dag van Studiopabo 

Tien docenten geschiedenis (41,7%) gebruiken Toets van de Dag van Studiopabo. Zes van hen vinden 

het een goed leermiddel. De overige vier vinden het niet goed en niet slecht. Zie figuur 16. 
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Figuur 14 Wat vindt u van het leermiddel Geschiedenis & Samenleving?
n=4
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Figuur 15 Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor geschiedenis?
n=15
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4.4.6 LesTV pabo 

Ruim de helft (54,2%) van de docenten geschiedenis gebruikt LesTV pabo (licentie hele klas). Zij 
beoordelen dit leermiddel wisselend, zoals uit figuur 17 blijkt.  

 

 
Eén respondent maakte een opmerking over LesTV Pabo: 

• Levert best wel aardig materiaal, maar mbo-studenten zijn niet gewend om het volgen van 
theoretische lessen te combineren met het werken met een laptop en internetverbinding.  

4.4.7 Toets en Train van LesTV pabo 

Eén docent geschiedenis geeft aan Toets en Train van LesTV pabo te gebruiken, en vindt het een 
goed leermiddel.  

4.4.8 Voorbeeldtoelatingstoetsen 

91,7% gebruikt de voorbeeldtoelatingstoetsen. Bijna twee derde van deze docenten geschiedenis 

vindt het een goed leermiddel, en 9,1% koos voor ‘heel goed’. Zie figuur 18. 
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Figuur 16 Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor 
geschiedenis?

n=10
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Figuur 17 Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor geschiedenis?
n=13
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Eén docent geschiedenis maakte de volgende opmerking: 

• Ik vind de toetsen niet goed aansluiten op de boeken of LesTV pabo. 

4.4.9 Begrippenlijst geschiedenis 

Bijna de helft van de docenten geschiedenis (45,8%) gebruikt de begrippenlijst. Een ruime 

meerderheid van hen vindt dit een goed (27,3%) of heel goed (27,3%) leermiddel. Zie figuur 19.  
 

 
Eén docent geschiedenis merkte op dat de begrippenlijst geschiedenis wat laat kwam.   

4.4.10 Gebruik andere leermiddelen 

Drie op de vier docenten geschiedenis gebruiken nog meer leermiddelen.  
Ter toelichting gaven zij de volgende antwoorden:  

• Eigen materiaal. (3x)  

• Eigen materiaal dat ik in de loop der jaren heb gemaakt; PowerPoints. 

• Eigen materialen en werkvormen. 

• Eigen PowerPointpresentaties. (2x) 

• Eigen PowerPoints en andere beeldvormers. 

• Eigen lessen gebaseerd op de tijdvakken met meer nadruk op de theorie van de geschiedenis.  

• Zelfgemaakte opdrachten met beeldmateriaal en bronnen. 
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Figuur 18 Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor 
geschiedenis?

n=22
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Figuur 19 Wat vindt u van de begrippenlijst geschiedenis als leermiddel?
n=11
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• Veel eigen voorbeelden, van Romeinse munten tot een knijpkat. Eigen filmmateriaal, kaarten, 
afbeeldingen etc.  

• Eigen materiaal, canon. 

• YouTube filmfragmenten waaronder Jortgeschiedenis.  

• SLO-leerdoelen.  

• Lesboeken van 3havo/3vwo . 

• Soms ook delen van lesmethoden havo bovenbouw.  

• www.entoen.nu.  

• De Handreiking geschiedenis bewerkt door hoofdstukken 2 en 3 in elkaar te schuiven, zodat alle 
informatie per tijdvak bij elkaar staat, en een overzicht gemaakt van alle in de Handreiking 

genoemde jaartallen. PowerPoints (10) gemaakt, gebaseerd op de Handreiking geschiedenis. Het 
wonder van de gouden eeuw. Presentaties Jort (Joost van Oort).  

• De canonsite en filmpjes van Schooltv beeldbank.  

• Basiskennis geschiedenis (Keissen). 

4.4.11 Handreiking SLO 

Bijna alle docenten geschiedenis (95,9%) vinden dat de handreiking voldoende handvatten biedt om 
de ondersteuning vorm te geven. Zie figuur 20. 
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Figuur 20 De Handreiking geschiedenis van SLO geeft mij voldoende handvatten om de 
ondersteuning vorm te geven:

n=24
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4.5 Leermiddelen natuur en techniek 

In deze paragraaf allereerst een totaaloverzicht van het gebruik van de aangeboden leermiddelen 

voor natuur en techniek. Daarna volgt per leermiddel het gebruik en de beoordeling. De paragraaf 
eindigt met subparagrafen over de andere leermateralen die docenten natuur en techniek gebruiken 

en de beoordeling van de handreiking van SLO.  

4.5.1 Overzicht gebruik leermiddelen natuur en techniek 

Drie van de zeven leermiddelen kunnen rekenen op gebruik door een ruime meerderheid van de 
docenten natuur en techniek: de voorbeeldtoelatingstoetsen, www.studiopabo.nl en de 

begrippenlijst. Een kwart van de docenten gebruikt Natuurlijk beginnen. Slechts één docent natuur 
en techniek gebruikt Toets en Train van LesTV pabo. Zie figuur 21.  

 

4.5.2 Natuurlijk beginnen 

Zes (=24%) van de 25 docenten natuur en techniek gebruiken Natuurlijk beginnen (boek en digitale 
leeromgeving). Hun oordeel varieert van heel goed tot heel slecht (figuur22). 

 
Opmerkingen van respondenten over Natuurlijk beginnen: 

72,0%

88,0%

4,0%

52,0%

48,0%

72,0%

24,0%
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Voorbeeld toelatingstoetsen

Toets en Train van LesTV pabo

Les TV pabo (licentie hele klas)

Toets van de Dag van Studiopabo

www.studiopabo.nl

Natuurlijk beginnen

Figuur 21 Gebruik leermiddelen door docenten natuur en techniek
(n=25)
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Figuur 22 Wat vindt u van het leermiddel Natuurlijk beginnen?
n=6

http://www.studiopabo.nl/
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• Het boek geeft zeer slechte, summiere of geen informatie over de onderwerpen. Blijkt ook al uit 
de veertig extra pdf’s voor toevoeging van onderwerpen die niet in het boek staan! 

• Het boek doet bijzonder oubollig aan en is niet bepaald motiverend voor de aanstaande 
pabostudenten.  

• Als leermiddel voor gebruik in de klas is het niet geschikt: grote opsomming van feiten en zeer 

weinig aansprekend voor de doelgroep. De oefeningen bij de methode zijn matig. Het boek is 
door onze studenten wel aangeschaft voor aanvullende zelfstudie. 

• Dit leermiddel is eerder een methode voor de pabo. Het is niet geschikt voor de toelatingstoets. 

4.5.3  www.studiopabo.nl 

Een ruime meerderheid van de docenten natuur en techniek (72%) gebruikt deze online leerstof. 
Daarvan vindt meer dan 80% het een goed of heel goed leermiddel. Zie figuur 23. 
 

 
Opmerkingen van respondenten over www.studiopabo.nl:  

• Het materiaal van Studiopabo gaat in sommige opzichten te ver, volgens mij. Vooral het rekenen 
met de wet van Ohm gaat verder dan nodig: de wet van Ohm staat niet bij de 'eisen'-lijst. In het 
algemeen lijkt ook het rekenwerk in het materiaal van Studiopabo te ver te gaan. De leerlingen 

mogen geen rekenmachine gebruiken bij de toets maar het materiaal suggereert anders.  

• Dit leermiddel is voor de studenten veel toegankelijker dan Natuurlijk beginnen, maar is nogal 

eens te uitgebreid, of juist niet compleet. 

• Niet alle informatie en opgaven met antwoorden kloppen. 

• Dit leermiddel is een mooie ondersteuning, maar niet echt geschikt als rode draad in het verhaal. 
Het is ook moeizaam om mee te werken, omdat je er perse een laptop bij nodig hebt. 

• Op de website staan bij het lesmateriaal veel spelfouten. Dit is erg storend voor studenten. 

• De andere digitale methode is absoluut ongeschikt. 

4.5.4 Toets van de Dag van Studiopabo 

Bijna de helft (48%) van de docenten natuur en techniek gebruikt Toets van de Dag. Twee derde van 
hen vindt het een goed of heel goed leermiddel. Zie figuur 24. 
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Figuur 23 Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor natuur en techniek?
n=18

http://www.studiopabo.nl/
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Eén respondent gaf een tip over het leermiddel Toets van de Dag: 

• De student krijgt op de eerste dag al vragen over alle onderwerpen. Dit werkt heel 
demotiverend. Tip: vragen ingedeeld op onderwerp aanbieden, waarbij de student kan kiezen 
welk onderwerp er eerst aan de orde komt. In de laatste vier weken, als de student al veel 

theorie heeft gehad, zouden de vragen ad random toegestuurd kunnen worden. 

4.5.5 LesTV pabo 

Iets meer dan de helft  (52%) van de docenten natuur en techniek gebruikt LesTV pabo (licentie hele 
klas). De meesten vinden dit leermiddel niet goed en niet slecht (figuur 25).   

 

 
Opmerkingen van respondenten over LesTV pabo: 

• Staat vol slordige fouten. 

• Moet ieder jaar geüpdatet worden. Er is niets gedaan met feedback van docenten. 

4.5.6 Toets en train van LesTV pabo 

Eén docent natuur en techniek gebruikt Toets en train van LesTV pabo. Deze docent vindt het een 
slecht leermiddel.  
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Figuur 24 Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo 
voor natuur en techniek?

n=12
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Figuur 25 Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor natuur en techniek?
n=13
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4.5.7 Voorbeeldtoelatingstoetsen 

88% van de docenten natuur en techniek gebruikt de voorbeeldtoelatingstoetsen. Van hen vindt 

bijna 80% het een goed of heel goed leermiddel, blijkt uit figuur 26. 
 

 
Opmerkingen van respondenten in relatie tot de voorbeeldtoelatingstoetsen:  

• Er moet veel  meer effectief oefenmateriaal komen waardoor een leerling beter inzicht krijgt in 

het gevraagde niveau rondom de kernbegrippen. Hier hebben de leerlingen behoefte aan. Als 
dat er is, dan koppelen aan eveneens hele effectieve instructiematerialen en bronnen. 

• Ik vind de toetsen niet goed aansluiten op de boeken of LesTV pabo. 

4.5.8 Begrippenlijst natuur en techniek 

72% van de docenten natuur en techniek gebruikt de begrippenlijst. Daarvan vindt 77,8% het een 

goed leermiddel; 5,6% (één docent) vindt het heel slecht. Zie figuur 27. 
 

 
Opmerkingen van respondenten over of in relatie tot de begrippenlijst natuur en techniek: 

• Begrippenlijst bevat te veel taal en is daardoor te lang (72 bladzijden). 

• In de begrippenlijst staan vreemde zaken: ‘frequentie = 1/golflengte ‘ is een fout. Ook spreekt 
men daar over atmosfeer als een eenheid van druk. 

• Inschatten diepgang m.b.t. de SLO-kernbegrippenlijst te vaag/onduidelijk   
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Figuur 26 Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor natuur 
en techniek?

n=22

heel goed goed niet goed / niet
slecht slecht heel slecht

% 0,0% 77,8% 16,7% 0,0% 5,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Figuur 27 Wat vindt u van de begrippenlijst natuur en techniek als leermiddel?
n=18
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• De begrippenlijst is niet compleet voor biologie. Hier moet echt iemand goed naar kijken.  

• Ik mis duidelijk dekkend bronnenmateriaal. Alle op de site geadviseerde leermiddelen zijn niet 

dekkend genoeg  m.b.t. de SLO-begrippenlijst en bevatten te veel ballast. 

4.5.9 Gebruik andere leermiddelen 

84% van de docenten natuur en techniek gebruikt ook nog andere leermaterialen.  

Hun toelichtende antwoorden:  

• Het boek Natuuronderwijs inzichtelijk. (vier respondenten). 

• Het bestaande lesmateriaal sluit niet goed aan op de leerdoelen (ook Studiopabo niet). Wacht 
nu op nieuwe druk Natuuronderwijs Inzichtelijk met aangekondigde oefenbundel (augustus 

2015) die wel dekkend is en voor ons niveau leerlingen enorm toegankelijk genoemd mag 
worden. 

• Natuuronderwijs inzichtelijk en we gebruiken materialen die nodig zijn voor de proefjes die we 

uitvoeren voor een betere begripsvorming. 

• Oefentoetsen behorende bij Natuuronderwijs inzichtelijk; bioplek.org; biologiepagina.nl. 

• Veel eigen ontwikkeld lesmateriaal, Natuuronderwijs Inzichtelijk.  

• Eigen PowerPointpresentaties. (drie respondenten)  

• Eigen ontwikkeld materiaal. 

• Ik gebruik allerlei materialen om korte demonstratieproeven te doen.   

• Technische boeken vanuit het technisch mbo-onderwijs .  

• Eigen materiaal: PowerPointpresentaties en oefenmateriaal, gebaseerd op de leerdoelen.  

• Schooltv.  

• Veel praktische demomaterialen die ik in het voortgezet onderwijs tot mijn beschikking heb.  

• Oude materialen uit mijn eigen vo-tijd als docente Mens en Natuur (vita).  

• Zelf gemaakte invuloefeningen, opgaves uit werkboeken vavo, afbeeldingen uit lesboeken vavo. 

• Applets van o.a. Phet, opgaven examens NaSk, demomateriaal: unster, serie-parallelschakeling 
lampjes, balletjes voor zon, aarde en maan.  

• De syllabus met opsomming van de vereiste inhoud voor de toets; eigen oefenvragen als 
varianten op de voorbeeldtoetsen.  

• Diverse websites met info en oefenopgaven.  

• Kopieën uit de serie natuurbericht natuurkunde en biologie.  

• Het boek ‘Basiskennis natuur en techniek’ zou half mei verspreid worden. Het laatste nieuws is 

dat dat pas per januari 2016 beschikbaar komt. Feitelijk kan dat niet. Zelf zou ik met liefde 
enkele weken besteden aan e.e.a. tijdens de zomervakantie.  

4.5.10 Handreiking SLO 

Uit figuur 28 blijkt dat de meningen wat verdeeld zijn over of de handreiking natuur en techniek 

voldoende handvatten biedt om de ondersteuning vorm te geven.  



 

30 

 
  

helemaal mee
eens mee eens niet mee eens /

niet mee oneens mee oneens helemaal niet
mee eens

% 16,0% 48,0% 20,0% 16,0% 0,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Figuur 28 De Handreiking natuur en techniek van SLO geeft mij voldoende handvatten 
om de ondersteuning vorm te geven:

n=25
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4.6 Ondersteuning vanuit de projectorganisatie 

Deze paragraaf gaat over de vraag of docenten de ondersteuning vanuit de projectorganisatie als 

goed ervaren, toegespitst op de ondersteuning door de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
en door de regionale projectleiders.  

In subparagraaf 4.6.1 zijn de antwoorden van de docenten aardrijkskunde (27), geschiedenis (24) en 
natuur en techniek (25) bij elkaar opgeteld. Daarna volgen de uitkomsten per vak.  

4.6.1 Ondersteuning volgens alle docenten 

4.6.1.1 Ondersteuning door website 

Driekwart van de docenten ervaart de ondersteuning door de website 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl als goed. Zie figuur 29.  

 

 

4.6.1.2 Ondersteuning door regionale projectleider 

Uit figuur 30 blijkt dat twee derde van de docenten vindt dat de regionale projectleider hen goed 

ondersteunt.  
 

 

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 14,5% 60,5% 19,7% 3,9% 1,3%

Figuur 29 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets goed ondersteund door de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:
n=76

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 21,1% 46,1% 25,0% 7,9% 0,0%

Figuur 30 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets goed ondersteund door mijn regionale projectleider:

n=76

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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4.6.2 Ondersteuning volgens docenten aardrijkskunde 

4.6.2.1 Ondersteuning door website 

Ruim driekwart van de docenten aardrijkskunde vindt dat de website 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl hen goed ondersteunt bij de taak om leerlingen te helpen zich 

goed voor te bereiden op de toelatingstoets aardrijkskunde. Eén respondent is het daarmee oneens. 
Zie figuur 31. 

 

 
Eén respondent gaf een tip voor de website: 

• Zet op de site meer informatie over de aanbevolen leermiddelen. Dit gaat met name om het 
niveau. Zo is Geowijzer lastiger en uitgebreider dan Basiskennis aardrijkskunde. Het hoeft geen 

mening te zijn, maar een subjectieve beschrijving van de doelgroep van het leermiddel. 

4.6.2.2 Ondersteuning door regionale projectleider 

Ruim driekwart van de docenten aardrijkskunde is van mening dat de regionale projectleider hen 
goed ondersteunt. Eén respondent vindt van niet. Zie figuur 32. 
 

 

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 18,5% 59,3% 18,5% 3,7% 0,0%

Figuur 31 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets aardrijkskunde goed ondersteund door de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:
n=27

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 33,3% 44,4% 18,5% 3,7% 0,0%

Figuur 32 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets aardrijkskunde goed ondersteund door mijn regionale projectleider:

n=27

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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4.6.3 Ondersteuning volgens docenten geschiedenis 

4.6.3.1 Ondersteuning door website 

Bijna 80% van de docenten geschiedenis vindt dat de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
hen goed ondersteunt. Zie figuur 33.  

 

 

4.6.3.2 Ondersteuning door regionale projectleider 

Van de docenten geschiedenis is ruim 70% van mening dat de regionale projectleider hen goed 
ondersteunt. Zie figuur 34.  
 

 

4.6.4 Ondersteuning volgens docenten natuur en techniek 

4.6.4.1 Ondersteuning door website 

Uit figuur 35 blijkt dat twee derde van de docenten natuur en techniek vindt dat de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl hen goed ondersteunt. Twee docenten zijn het daar niet mee 
eens.  

 

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 8,3% 70,8% 16,7% 4,2% 0,0%

Figuur 33 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets geschiedenis goed ondersteund door de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:
n=24

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 16,7% 54,2% 25,0% 4,2% 0,0%

Figuur 34 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets geschiedenis goed ondersteund door mijn regionale projectleider:

n=24

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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Opmerkingen over de website: 

• Waak ervoor dat er in de tot nu toe op de website geadviseerde leermiddelen niet teveel ballast 
aangeboden wordt waardoor tijdverlies en extra demotivatie optreedt.  

• Rss-feed op website zou zeer welkom zijn. 

• De website bevat nagenoeg alle leerstof, maar de diepgang is matig. 

4.6.4.2 Ondersteuning door regionale projectleider 

Iets meer dan 50% van de docenten natuur en techniek is van mening dat de regionale projectleider 
hen goed ondersteunt. Vier docenten (=16%) zijn het daar niet mee eens. De overige zijn het er niet 
mee eens en niet mee oneens. Zie figuur 36.  

 

 
  

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 16,0% 52,0% 24,0% 4,0% 4,0%

Figuur 35 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets natuur en techniek goed ondersteund door de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:
n=25

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 12,0% 40,0% 32,0% 16,0% 0,0%

Figuur 36 Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op 
de toelatingstoets natuur en techniek goed ondersteund door mijn regionale 

projectleider:
n=25
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4.7 Mogelijkheden om samen te werken met andere docenten 

In deze paragraaf staat of docenten voldoende mogelijkheden ervaren om samen te werken met 

andere docenten. Allereerst zijn de antwoorden van de docenten aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur en techniek bij elkaar opgeteld weergegeven (figuur 37). Daarna volgen de uitkomsten per 

vak (figuur 38 tot en met 40). 

4.7.1 Totaal 

De docenten verschillen onderling van mening over de mogelijkheden om samen te werken met 
andere docenten. Bijna 45% vindt die voldoende; bijna 30% is het daar niet mee eens.  

 

 
 
Ook per vak oordelen docenten verschillend, zij het dat docenten geschiedenis in verhouding het 

meest positief zijn over de samenwerkingsmogelijkheden, en docenten natuur en techniek relatief 
het minst. Zie figuur 38 tot en met 40. 

 
  

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 9,2% 35,5% 26,3% 25,0% 3,9%

Figuur 37 Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken
met andere docenten:

n=76
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Aardrijkskunde 

 
Opmerking van docent aardrijkskunde: 

• Ik wil meer uitwisseling met andere docenten in een vakgebied of best practices. 

 
Geschiedenis 

 
 
Natuur en techniek 

 
 
  

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 11,1% 29,6% 40,7% 18,5% 0,0%

Figuur 38 Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken
met andere docenten:
n=27 aardrijkskunde

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 12,5% 45,8% 16,7% 25,0% 0,0%

Figuur 39 Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken 
met andere docenten:

n=24 geschiedenis

helemaal mee eens mee eens niet mee eens /
niet mee oneens mee oneens helemaal niet mee

eens
% 4,0% 32,0% 20,0% 32,0% 12,0%

Figuur 40 Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken
met andere docenten:

n=25 natuur en techniek
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4.8 Overige opmerkingen en tips van docenten  

Bijna de helft (47,9%) van de docenten die de enquête invulde, maakte gebruik van de mogelijkheid 

opmerkingen te maken en tips te geven. De opmerkingen en tips die herleidbaar zijn naar de 
onderwerpen in de vorige paragrafen, zijn daar geplaatst. De overige staan hieronder, onderscheiden 

per vak.  

4.8.1 Overige opmerkingen en tips van docenten aardrijkskunde 

Organisatorisch 

• Maak stappenplan toelating eenvoudiger. 

• Kijk nog eens goed naar data: dubbelingen met planningen, toetsing en eindexamens. 

• Vooraf duidelijkheid over de locatie waar het ondersteuningsaanbod wordt aangeboden en 
uiteraard het liefst op de eigen locatie/bij eigen pabo. Nu heb ik te lang naar een concurrerende 

pabo moeten reizen waar ik ter plaatse geen spullen heb liggen en waar de roostering een 
puinhoop is (elke week in een ander lokaal, met als boodschap: zoek het maar uit).  

• Wellicht individuele ondersteuning aanbieden. Dit dan wel tegen betaling van de student zelf. Er 
zijn voldoende zzp’ers om elke regio te voorzien van een aanbod. Dit is dan vanuit het project 
een extra service.  

• De cursus wordt in diverse vormen aangeboden, bij ons lintcursus 1,5 uur per week gedurende 7 
maanden; elders een  cursus van 1 week,  en soms 2 volle dagen. Worden deze diverse vormen 

nog geëvalueerd? 
 

Leermiddelen 

• Het is prettig als docenten worden voorzien van alle beschikbare en aanbevolen leermiddelen 
waaronder boeken. 

 
Toelatingstoetsen 

• In de (uiteindelijke) toelatingstoetsen worden verschijnselen gekoppeld aan topografische 
kennis. Deze koppeling dient naar mijn idee losgelaten te worden omdat je twee zaken tegelijk 

toetst.  

• Laat toelatingstoetsen zo veel mogelijk op papier maken. Voordelen: uitslag sneller bekend, niet 
internetgevoelig, inschrijving helderder. 

• Cito moet sneller met de resultaten komen; 3 à 4 weken is te lang.  

• Het zou fijn zijn voor de studenten als ze een cijfer (scoring) van de pabotoetsen krijgen. Nu is 

het alleen nog gezakt of geslaagd. Dat is voor de studenten niet echt belonend en voor de 
eventuele herkansers niet motiverend. 

• Meer inzicht in de uiteindelijke toetsen. De leerlingen die het niet gehaald hebben dienen te 
weten op welke onderdelen ze de laagste score hebben gehaald zodat ze weten waarop ze 
kunnen verbeteren.  
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4.8.2 Overige opmerkingen en tips van docenten geschiedenis 

Organisatorisch 

• De start van het cursusjaar was buitengewoon rommelig. Het was niet duidelijk wat er van 
docenten en studenten werd verwacht. Dat werd pas gaandeweg de cursus duidelijk.  

• De randvoorwaarden moeten beter worden geregeld, vooral de continuïteit voor de 
deelnemers. Het kwam vaak voor dat zij afwezig waren vanwege toetsen op het roc.  

• Lesgeven op verschillende locaties heb ik als zwaar ervaren.  

• De mbo-studenten waren niet gewend om op één dag zes klokuren met theoretische vakken 
bezig te zijn én tegelijkertijd ook nog de beschikking te hebben over de laptop met 

internetverbinding. Bij het derde vak (laatste twee uur) dwaalden ze af naar andere zaken dan 
bezig te zijn met het vak. De weekcursus in juni (vijf dagen mét boek) werkte efficiënter terwijl 
dat langere dagen waren! 

 
Gebruiksgemak website 

• De website blijkt erg onoverzichtelijk voor deelnemende cursisten. Dit komt vooral door het vele 
doorklikken. Soms moet je weten dat iets via de site beschikbaar is om het te kunnen vinden. 

Zoals de begrippenlijst. 
 

Toelatingstoetsen 

• Meer helderheid gewenste eindniveau. 

• Meer inzicht in de uiteindelijke toetsen, en de leerlingen die het niet gehaald hebben dienen te 

weten op welke onderdelen ze de laagste score hebben gehaald zodat ze weten waarop ze 
kunnen verbeteren.  

4.8.3 Overige opmerkingen en tips van docenten natuur en techniek 

 

Organisatorisch 

• Na het chaotische afgelopen jaar, meer duidelijkheid aan het begin. Zodat leerlingen vanaf de 
start weten waar ze aan toe zijn, wat wanneer van ze verwacht wordt, et cetera.  

• De belasting voor de studenten is hoog. Kunnen zij nog meer gefaciliteerd worden om het 
aanbod ook daadwerkelijk goed te volgen? Mogelijk vanuit hun eigen opleidingen?  

• Jammer dat door tijdgebrek en de enorme bulk leerstof  te weinig ruimte overblijft om effectieve 
practica te ervaren.   

 
Inhoudelijk 

• Het lijkt dat in de toets de verdeling biologie - natuurkunde - techniek circa 45%-45%-10% is (de 
grens tussen natuurkunde en techniek is niet altijd even scherp te trekken), maar via de 
handleiding SLO en ook de begrippenlijst heeft het er alle schijn van dat het aantal onderwerpen 

uit de biologische hoek een totaal andere verdeling oplevert. Dat zit eerder in de 66%-23%-10%. 
Dat heeft weer tot gevolg dat er daardoor méér tijd besteed moet worden aan de biologische 
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onderwerpen (alleen maar noemen, ze uitleggen is niet altijd nodig) terwijl er daardoor minder 
tijd over blijft om natuurkundige onderwerpen (dichtheid, warmte, krachten, energie, 

elektriciteit et cetera) te behandelen en vooral (vanwege vaak de achtergrond van de studenten) 
ook uit te leggen. En dat is dan weer jammer.  

• Het vak natuur en techniek beslaat een erg breed terrein, vraagt daarom veel van een docent.  
 

Oefentoetsen 

• Jammer genoeg zitten in de oefentoetsen hier en daar foutjes. Dat werkt verwarrend voor de 
studenten. 

• Teveel nadruk op  formuleprincipes (berekeningen) die amper of niet in de oefentoetsen 
zichtbaar zijn. 

 
Toelatingstoetsen 

• Het is voor de docenten heel belangrijk om duidelijkheid te kunnen verstrekken over de 
normering van de toets, afnamecondities, herkansingsmogelijkheden, enzovoorts. Dat is dit jaar 
naar mijn idee veel te laat duidelijk geworden. Studenten weten dan niet goed waar ze aan toe 

zijn en worden onzeker. 

• De inzage in de toetsen is onder de maat. Studenten weten wel hoeveel fout ze hadden, maar 

niet wat ze fout hadden. Sommige studenten zullen moeten herkansen. Dan vind ik dat ze 
inzagerecht hebben. 

• Direct duidelijkheid of er opnieuw een assessment komt of dat er komend jaar drie van de drie 
toetsen direct gehaald moeten worden.  

 

Tot zover de uitkomsten van de enquête.  
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5 Voorgenomen verbeteracties 

 
Hoewel de docenten over veel leermiddelen, hulpmiddelen en ondersteuning tevreden zijn, laat hun 
feedback ook goed zien waar het naar hun mening nog beter kan. Bij de open slotvraag geven zij 

daarvoor een aantal nuttige adviezen en tips. De landelijke projectleider haalt hieruit een aantal 
voorgenomen verbeteracties voor: 

1. de leermiddelen; 
2. ondersteuning van docenten en samenwerking tussen docenten; 

3. de organisatie van de ondersteunende lessen in de regio; 
4. de inhoud en organisatie van de toelatingstoetsen. 

 
1. De leermiddelen 

De volgende verbeteracties zijn voorzien: 

• Docenten noemen verschillende verbeterpunten bij de diverse leermiddelen. Deze feedback 
geeft de landelijke projectleider aan alle uitgevers en opstellers van de leermiddelen door en zij 

verzoekt hen om de leermiddelen waar mogelijk te verbeteren. 

• Met de uitgever van het vertraagde basiskennisboek Natuur en Techniek overlegt de landelijke 

projectleider om te bezien of de content toch beschikbaar kan zijn aan het begin van het 
studiejaar 2015-2016. 

• Docenten gebruiken in hoge mate de voorbeeldtoetsen van Cito en waarderen deze ook zeer. 
Enkele docenten bepleiten het beschikbaar komen van meer voorbeeldtoetsen, omdat deze 

duidelijkheid geven aan de aspirant-pabostudenten over de inhoud en het niveau van de 
toetsen. Bezien wordt of het haalbaar is om nog een volledige extra voorbeeldtoets per vak te 
laten ontwikkelen. 

• Enkele docenten zien graag meer informatie over de aanbevolen leermiddelen op de website. 
Het gaat dan met name om het niveau van de leerstof en de doelgroep van het leermiddel. Deze 

informatie komt op de site.  
 

2. De ondersteuning van docenten en samenwerking tussen docenten 
De volgende verbeteracties zijn voorzien: 

• Docenten gebruiken veel ‘overige zaken’ bij hun lessen. Bezien wordt of het haalbaar is om 
vakdocenten een overzicht te laten maken van de meest gebruikte bronnen en dat te 
publiceren. 

• Niet alle docenten ervaren voldoende mogelijkheden om samen te werken, vooral de natuur en 
techniek-docenten ervaren onvoldoende mogelijkheden. Om docenten te ondersteunen en 

ervaringen uit te laten wisselen vindt op 27 augustus 2015 een landelijke studiemiddag plaats 
voor docenten per vakgebied. Hier zal ook aan de docenten zelf worden gevraagd hoe zij graag 

willen samenwerken. Tot slot zal worden bezien of samenwerking in de online communities van 
docenten uitgebreider gefaciliteerd kan worden.  
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• Niet alle docenten hebben de beschikking over alle beschikbare leermiddelen. Waar dit gewenst 
is, kan de regionale projectleider de aanschaf van leermiddelen voor docenten opnemen in het 

regionale ondersteuningsplan. 
 

3. De organisatie van de ondersteunende lessen in de regio 
De volgende verbeteracties zijn voorzien: 

• De start van de cursussen zal meer gestructureerd verlopen dan afgelopen jaar, omdat toen de 
voorbereidingstijd erg krap was. Daardoor was voor veel docenten en studenten bij aanvang veel 
nog onduidelijk. 

• Enkele docenten hebben de organisatie van de lessen in de eigen regio zwaar ervaren, omdat zij 
veel moesten reizen om op andere locaties les te geven waar zij leermaterialen missen. Dit 

wordt met de regionale projectleiders besproken maar is niet altijd te voorkomen. 

• Mbo-studenten konden soms niet aanwezig zijn vanwege toetsen of andere dringende zaken op 
het roc. Aan de regionale projectleiders zal worden gevraagd om dit in overleg met de mbo-

scholen zo veel mogelijk te voorkomen.  

• Een docent pleit voor de mogelijkheid van individuele ondersteuning bieden tegen betaling door 

de student, maar in beeld gebracht door het project als extra service. De wenselijkheid van deze 
extra mogelijkheid komt aan de orde in de begeleidingscommissie van het project en bij de 

regionale projectleiders. 
 

4. De organisatie van de toelatingstoetsen 
Docenten formuleren kritiek op de organisatie van de toelatingstoetsen. Dit zijn zaken die niet onder 

het project Instroom pabo vallen. Deze signalen geeft de landelijke projectleider door aan de 
Vereniging Hogescholen, zodat de vereniging kan bezien of hierin verbeteringen mogelijk zijn. Het 
gaat om de volgende signalen:  

• Het is voor docenten heel belangrijk om duidelijkheid te kunnen verstrekken over de normering 
van de toets, afnamecondities, herkansingsmogelijkheden en mogelijkheid van assessment of 

niet. Deze informatie was afgelopen jaar veel te laat beschikbaar. Studenten weten dan niet 
waar ze aan toe zijn en worden onzeker. Docenten kunnen hun studenten dan niet goed 

begeleiden. Deze informatie moet uiterlijk bij de aanvang van het nieuwe schooljaar beschikbaar 
zijn. 

• Docenten vinden dat er meer inzicht in de afgenomen toetsen en de toetsresultaten nodig is. 
Leerlingen krijgen nu alleen te horen of zij geslaagd of gezakt zijn. Zij horen echter feedback te 
krijgen waardoor zij weten op welke onderdelen ze de laagste score hebben gehaald. Zij weten 

dan op welke onderdelen zij zich nog moeten verbeteren en docenten kunnen hen hierbij beter 
begeleiden. 

• Verder is er nog een inhoudelijke opmerking gemaakt over de relatie tussen de handreiking en 

toelatingstoets. In de handreiking staat topografische kennis niet hoog in het vaandel, maar deze 
kennis is bij de toelatingstoets opeens wel heel belangrijk. (N.B. Over dit punt worden ook 
regelmatig vragen gesteld op de projectwebsite.)  
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6 Bijlagen 
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6.1 Bijlage 1: vragenlijst 

 
Titel: Enquête docenten ondersteuningsaanbod instroom pabo  
 
Fijn dat u meewerkt aan onze enquête! Het invullen duurt slechts enkele minuten.  
Staat uw favoriete antwoord er niet bij? Kies het antwoord dat het meest in de buurt komt.  
1. Hoe bent u docent in het ondersteuningstraject geworden? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o via de pabo waar ik werk 
o via de mbo-opleiding waar ik werk 
o via de vavo waar ik werk 
o via de vo-opleiding waar ik werk 
o via de docentendatabase op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
o via een uitzendbureau 
o anders, namelijk: <invulvak> 

 
2. Verzorgt u ondersteuning in het vak aardrijkskunde?  

o ja 
o nee -> vraag 24 

Leermaterialen aardrijkskunde 
3. Gebruikt u Basiskennis aardrijkskunde bij de ondersteuning (boek + digitale leeromgeving)? 

o ja 
o nee -> vraag 5 

 
4. Wat vindt u van het leermiddel Basiskennis aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

5. Gebruikt u Geowijzer (boek + digitale leeromgeving) bij de ondersteuning? 
o ja 
o nee -> vraag 7 

 
6. Wat vindt u van het leermiddel Geowijzer?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

7. Gebruikt u voor aardrijkskunde www.studiopabo.nl (online leerstof) bij de ondersteuning?  

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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o ja 
o nee -> vraag 9 

 
8. Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

9. Gebruikt u voor aardrijkskunde Toets van de Dag van Studiopabo bij de ondersteuning? 
o ja 
o nee -> vraag 11 
 

10. Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor aardrijkskunde?   
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

11. Gebruikt u voor aardrijkskunde LesTV pabo (licentie voor de hele klas) bij de ondersteuning?  
o ja 
o nee-> vraag 13 

 
 
12. Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor aardrijkskunde?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

13. Gebruikt u voor aardrijkskunde Toets en Train van LesTV pabo voor de ondersteuning? 
o ja 
o nee-> vraag 15 
 

14. Wat vindt u van het leermiddel Toets en Train van LesTV pabo voor aardrijkskunde?  
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
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15. Gebruikt u voor aardrijkskunde de voorbeeld toelatingstoetsen? 

o ja 
o nee-> vraag 17 
 

16. Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor aardrijkskunde? 
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 

 
17. Gebruikt u voor aardrijkskunde de begrippenlijst aardrijkskunde? 

o ja 
o nee-> vraag 19 
 

18. Wat vindt u van de begrippenlijst aardrijkskunde als leermiddel? 
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

19. Gebruikt u nog meer leermaterialen voor aardrijkskunde bij de ondersteuning? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 

 
Nu volgen enkele stellingen over de mate waarin u zich ondersteund voelt bij uw werkzaamheden 
t.b.v. de voorbereiding van aspirant-pabostudenten op de toelatingstoetsen. 
 
20. De Handreiking aardrijkskunde van SLO geeft mij voldoende handvatten om de ondersteuning 

vorm te geven: 
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

21. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 
aardrijkskunde goed ondersteund door de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:  
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 

http://www.goedvoorbereidnaarde/
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o helemaal niet mee eens 
 

22. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 
aardrijkskunde goed ondersteund door mijn regionale projectleider:  
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
23. Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken met andere docenten:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
Geschiedenis 
 
24. Verzorgt u ondersteuning in het vak geschiedenis?  

o ja  
o nee -> vraag 46 

Leermaterialen geschiedenis 
25. Gebruikt u Basiskennis geschiedenis (boek + digitale leeromgeving) bij de ondersteuning? 

o ja 
o nee-> vraag 27  

 
26. Wat vindt u van het leermiddel Basiskennis geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

27. Gebruikt u Geschiedenis & Samenleving (boek + digitale leeromgeving) bij de ondersteuning? 
o ja 
o nee-> vraag 29 

 
28. Wat vindt u van het leermiddel Geschiedenis & Samenleving?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
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o slecht 
o heel slecht 
 

29. Gebruikt u voor geschiedenis www.studiopabo.nl (online leerstof) bij de ondersteuning?  
o ja 
o nee-> vraag 31 

 
30. Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

31. Gebruikt u voor geschiedenis Toets van de Dag van Studiopabo bij de ondersteuning? 
o ja 
o nee-> vraag 33 

 
32. Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor geschiedenis?   

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

33. Gebruikt u voor geschiedenis LesTV pabo (licentie voor de hele klas) bij de ondersteuning?  
o ja 
o nee-> vraag 35 

 
34. Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor geschiedenis?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 

 
35. Gebruikt u voor geschiedenis Toets en Train van LesTV pabo voor de ondersteuning? 

o ja 
o nee-> vraag 37 
 

36. Wat vindt u van het leermiddel Toets en Train van LesTV pabo voor geschiedenis?  
o heel goed 
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o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 

 
37. Gebruikt u voor geschiedenis de voorbeeld toelatingstoetsen? 

o ja 
o nee-> vraag 39 
 

38. Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor geschiedenis? 
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

39. Gebruikt u voor geschiedenis de begrippenlijst geschiedenis? 
o ja 
o nee-> vraag 41 
 

40. Wat vindt u van de begrippenlijst geschiedenis als leermiddel? 
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 

 
41. Gebruikt u nog meer leermaterialen voor geschiedenis? 

o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 

 
Nu volgen enkele stellingen over de mate waarin u zich ondersteund voelt bij uw werkzaamheden 
t.b.v. de voorbereiding van aspirant-pabostudenten op de toelatingstoetsen. 
 
42. De Handreiking geschiedenis van SLO geeft mij voldoende handvatten om de ondersteuning 

vorm te geven: 
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
43. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 

geschiedenis goed ondersteund door de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:  

http://www.goedvoorbereidnaarde/
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o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

44. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 
geschiedenis goed ondersteund door mijn regionale projectleider:  
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
45. Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken met andere docenten:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
Natuur en techniek 
 
46. Verzorgt u ondersteuning in het vak natuur en techniek?  

o ja  
o nee -> vraag 66 

Leermaterialen natuur en techniek 
47. Gebruikt u Natuurlijk beginnen (boek + digitale leeromgeving) bij de ondersteuning? 

o ja 
o nee-> vraag 49 

 
48. Wat vindt u van het leermiddel Natuurlijk beginnen?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

49. Gebruikt u voor natuur en techniek www.studiopabo.nl (online leerstof) bij de ondersteuning?  
o ja 
o nee-> vraag 51 
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50. Wat vindt u van het leermiddel www.studiopabo.nl voor natuur en techniek?  
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

51. Gebruikt u voor natuur en techniek Toets van de Dag van Studiopabo bij de ondersteuning? 
o ja 
o nee-> vraag 53 

 
52. Wat vindt u van het leermiddel Toets van de Dag van Studiopabo voor natuur en techniek?   

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

53. Gebruikt u voor natuur en techniek LesTV pabo (licentie hele klas) bij de ondersteuning?  
o ja 
o nee-> vraag 55 

 
54. Wat vindt u van het leermiddel LesTV pabo voor natuur en techniek?  

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

55. Gebruikt u voor natuur en techniek Toets en Train van LesTV pabo voor de ondersteuning? 
o ja 
o nee-> vraag 57 
 

56. Wat vindt u van het leermiddel Toets en Train van LesTV pabo voor natuur en techniek?  
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

57. Gebruikt u voor natuur en techniek de voorbeeld toelatingstoetsen? 
o ja 
o nee-> vraag 59 
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58. Wat vindt u van de voorbeeld toelatingstoetsen als leermiddel voor natuur en techniek? 

o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

59. Gebruikt u voor natuur en techniek de begrippenlijst natuur en techniek? 
o ja 
o nee-> vraag 61 
 

60. Wat vindt u van de begrippenlijst natuur en techniek als leermiddel? 
o heel goed 
o goed 
o niet goed / niet slecht 
o slecht 
o heel slecht 
 

61. Gebruikt u nog meer leermaterialen voor natuur en techniek? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak> 
 

Nu volgen enkele stellingen over de mate waarin u zich ondersteund voelt bij uw werkzaamheden 
t.b.v. de voorbereiding van aspirant-pabostudenten op de toelatingstoetsen. 

 
62. De Handreiking natuur en techniek van SLO geeft mij voldoende handvatten om de 

ondersteuning vorm te geven: 
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
63. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 

natuur en techniek goed ondersteund door de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl:  
o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 
 

64. Ik word bij mijn taak om leerlingen te helpen zich goed voor te bereiden op de toelatingstoets 
natuur en techniek goed ondersteund door mijn regionale projectleider:  

http://www.goedvoorbereidnaarde/
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o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
65. Ik ervaar voldoende mogelijkheden om samen te werken met andere docenten:  

o helemaal mee eens 
o mee eens 
o niet mee eens/niet mee oneens 
o mee oneens 
o helemaal niet mee eens 

 
Tot slot 

 
66. Wilt u nog iets anders opmerken over het ondersteuningsaanbod of heeft u nog een tip voor 

ons? 
o nee 
o ja, namelijk: <invulvak>   

 
2 Op donderdag 27 augustus 2015 organiseren wij een studiemiddag voor docenten in het 
ondersteuningsaanbod per vakgebied. Uitgevers presenteren daar nieuwe of bijgestelde leermiddelen. 
We willen ook enkele docenten vragen om een good practice te delen met collega’s.  
 
67. Wilt u op deze studiemiddag een good practice delen met uw collega’s? 

o Nee -> einde enquête 
o Ja  

 
68. Fijn dat u een good practice wilt delen. Vul uw naam, vakgebied en e-mail adres in zodat wij 
contact met u op kunnen nemen.  
NB Deze gegevens worden alleen verbonden met deze vraag, de rest van de enquête blijft 
anoniem.  

Naam:   

Vakgebied:    
E-mailadres:  

 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN! 
 

 
 
  

                                                           
2 Vragen 67 en 68 staan los van het onderzoek en zijn daarom niet verwerkt in dit rapport.   
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6.2 Bijlage 2: begeleidende mail  

 
Beste docent, 
 
U geeft les aan aspirant-pabostudenten die zich voorbereiden op de nieuwe toelatingstoetsen voor de 
pabo, of u geeft hen op een andere manier ondersteuning. Dit ondersteuningsaanbod organiseren we 
dit jaar voor het eerst via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Daarom willen wij heel graag weten wat 
uw ervaringen zijn. Wat gaat er al goed? Wat kan nog beter? 
 
We vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt slechts enkele minuten. We 
verwerken de resultaten anoniem. U kunt er op rekenen dat wij heel serieus naar de resultaten van de 
enquête kijken en die gebruiken om zaken waar mogelijk te verbeteren. 
 
Ga naar de enquête: [link] 
 
Alvast bedankt voor het invullen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline de Schutter, landelijke projectleider Instroom pabo 
 
PS 
De koppeling naar de enquête is een persoonlijke link. Stuur dit bericht niet door. 
 
Klik op onderstaande koppeling als u geen verdere e-mails over deze enquête wilt ontvangen. 
[removelink]  
 

 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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