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Verantwoording en toelichting op geselecteerde leermiddelen voor project 

Instroom pabo 

 

Inleiding  
De uitgevers (verenigd in de GEU) en enkele andere leermiddelenaanbieders in Nederland hebben op 28 
maart 2014 een brief ontvangen met de vraag of zij een voorstel wilden indienen voor nieuwe 
leermiddelen die passen bij op te starten leertrajecten voor de toelatingstoetsen voor de pabo. Het 
project Instroom pabo betaalt een deel van de ontwikkeling van deze leermiddelen.  
 
Aan de te ontwikkelen leermiddelen stelde het project vijf eisen:  

• Het is een leermiddel voor aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek. 

• Het leermiddel sluit nauw aan bij het SLO-werkdocument (11 maart 2014) met de specificatie van de 
leerdoelen voor de toelatingstoetsen voor de pabo. Het leermiddel dekt deze leerdoelen compact af. 

• Het leermiddel sluit qua indeling nauw aan bij de indeling in het SLO-werkdocument in kernthema’s 
(aardrijkskunde), tijdvakken (geschiedenis) en kernconcepten (natuur & techniek). 

• Naast leerstof/content bevat het leermiddel (in samenhang daarmee) ook een ruime mate van 
oefen- en verwerkingsopgaven.   

• Het leermiddel is bij voorkeur gereed voor 1 juli 2014, maar uiterlijk vóór 15 augustus 2014. 
 
Vanwege het korte tijdpad heeft een aantal belangstellende uitgevers afgezien van het indienen van een 
voorstel. Uiteindelijk hebben drie uitgevers een voorstel met offerte ingestuurd.  
 

Procedure  
Op 17 april kwam een onafhankelijke beoordelingscommissie bijeen om de voorstellen van de uitgevers te 
beoordelen. Ieder commissielid heeft de voorstellen voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeerd en 
beoordeeld aan de hand van twaalf criteria. Na de gezamenlijke bespreking van de voorstellen heeft de 
commissie een eindconclusie geformuleerd met een aantal bespreekpunten (vragen en wensen) per 
uitgever. Iedere uitgever heeft een terugkoppeling van de bespreking ontvangen. In de twee weken 
daaropvolgend heeft een delegatie van de beoordelingscommissie drie individuele gesprekken met de 
uitgevers gevoerd. Zij hebben hun voorstellen daarna inhoudelijk aangevuld en/of gewijzigd en hun 
offertes aangepast.  
 

Resultaat 
De beoordelingscommissie heeft positief gereageerd op de aangescherpte voorstellen en offertes. Omdat 
één leverancier zijn materialen ‘open source’ aanbiedt, kunnen studenten gratis over geschikte 
leermiddelen beschikken. De andere leermaterialen komen tegen een acceptabel bedrag beschikbaar. 
Niet alleen de prijs van de leermiddelen verschilt, maar ook de vorm: twee digitale leeromgevingen en 
een gecombineerd aanbod (boek met digitale aanvulling).  
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Kijkend naar het aanbod van deze drie aanbieders tezamen, vindt de beoordelingscommissie dat er een 
gevarieerd aanbod van leermiddelen komt dat verschillende doelgroepen van aspirant pabostudenten 
bedient met diverse gebruiksmogelijkheden. Al naar gelang de voorkeur in leerstijl, mate van kennis en 
behoefte aan begeleiding kunnen zij zelf keuzes maken.  
Hiermee is voldaan aan een belangrijk uitgangspunt om een werkende leermiddelenmarkt in stand te 
houden.  

Samenvattend overzicht kenmerken leermiddelen  
Hieronder volgt een compact overzicht van de kenmerken van de leermiddelen. In dit overzicht ziet u snel 
de belangrijkste kenmerken van deze leermiddelen.  
 

  Studio 

Pabo 

Noordhoff Les TV 

Pabo Basis 

Kennis 

Overig  

Verschijningsvorm Boek  O incl 

aanvullend 

digitaal 

katern via 

inlog op 

website 

O incl 

aanvullend 

digitaal 

katern via 

inlog op 

website 

 

Online via inlog op website  O O O 

Online via openbare website O    

Inhoud Volledig dekkend en geheel aansluitend op SLO-

leerdoelen 

O O O O 

Studiewijzer met suggesties voor volgorde van de 

verwerking van de leerstof 

O O O  

Individueel voortgangsoverzicht    O 

Doelgroep Havist: vakken gevolgd in onderbouw O O O O 

Mbo’er: met lange leerafstand tot vakken O  O O 

Leer- en begeleidingsvorm  Geschikt voor ‘summercourse’, compacte 

stoomcursus 

O O   

Geschikt voor begeleid leertraject gedurende 

studiejaar  

O  O O 

Geschikt voor zelfstudie  O O O  O 

Online samenwerkend leren (chatfunctie)    O 

Verwerkingsvormen  Verwerkingsopdrachten O O  O 

Toetsvragen met antwoorden O O O O 

Videoclips O  O O 

Videokijkvragen     O 

ICT-platform Inpasbaar in iedere ELO O*   O** 

Kosten voor student Gratis  O    

Per student per vak (wel  met staffelkorting bij  € 25,95 € 49,95 tot  € 40 (of 
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groepsaanschaf, zie de tekst per uitgever) € 55,95 € 

14,50) 

*** 

* Het lesmateriaal van Studio Pabo is open lesmateriaal en kunt u aanbieden via de ELO van de school. Voor 

het opslaan van de antwoorden/resultaten van de studenten gebruikt u de portfoliofunctie in de ELO. U kunt 

het lesmateriaal niet bewerken binnen de ELO en de antwoorden worden niet automatisch opgeslagen. 

** Single Sign On en koppelingen met ELO zijn mogelijk tegen meerkosten. Verantwoordelijke coördinatoren 

kunnen mailen naar info@lestvpabo.nl voor meer informatie. 

*** Voor LesTV Pabo bestaan twee verschillende licenties: individuele licentie á € 40 per vakgebied (voor 

studenten) en methodelicentie á € 14,50 per student per vakgebied (voor docenten). 

 

Presentatie van de nieuwe leermiddelen  
Hieronder volgt per leermiddel informatie over de nieuwe leermiddelen die deze uitgever in het kader 
van het project Instroom pabo ontwikkelt voor aspirant pabostudenten.  

 

StudioPabo 
De uitgever 
StudioVO ontwerpt leermaterialen voor het voortgezet onderwijs, genaamd Stercollecties. Dit zijn open, 
digitale leerlijnen voor een vak, leerjaar of bepaald niveau. Een Stercollectie bestaat uit losse bouwstenen 
(thema’s en opdrachten) die samen alle kerndoelen of eindtermen dekken. StudioVO heeft onder andere 
voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie Stercollecties ontwikkeld voor de onderbouw 
havo/vwo. Stercollecties voor deze vakken voor de bovenbouw vmbo zijn in ontwikkeling.  
StudieVO geeft het leermateriaal voor de aspirant pabostudenten uit onder de naam StudioPabo.  
 

Het nieuwe leermiddel 

• Vorm 
In een volledig digitale leeromgeving kan de aspirant-student voor ieder van de drie vakgebieden een 
thema kiezen, bijpassende achtergrondinformatie uit de kennisbank lezen (soms aangevuld met 
korte video’s) en opdrachten maken. De opdrachten zijn gevarieerd en ‘ontdekkend, onderzoekend’ 
van aard.   
Het leermateriaal gebeurt staat op een openbare website (open source, Wikiwijs) die te bereiken is 
via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  
Scholen kunnen desgewenst het materiaal ook in hun ELO plaatsen.  

• Inhoud 
De thema’s en opdrachten zijn volledig dekkend en aansluitend op de leerdoelen voor de 
toelatingstoetsen voor de pabo. Het nieuwe leermateriaal zal een ruime mate van 
verwerkingsopdrachten bevatten, inclusief toetsvragen (80 voor aardrijkskunde, 120 voor 
geschiedenis en 230 voor natuur en techniek) met antwoorden. 

• Doelgroep  

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


9 september 2014 

4 

 

Studenten die zich op een compacte en toegankelijke wijze willen voorbereiden op de 
toelatingstoetsen voor de pabo kunnen dit materiaal goed gebruiken. Het is geschikt voor zelfstudie 
én gebruik in een klassensituatie. Er komt per vak een studiewijzer voor studenten en een 
handleiding voor docenten.  

  

Sterke punten 

• Geschikt voor studenten die graag in een digitale leeromgeving leren; 

• Ontwikkeld en beschikbaar via open source; 

• Een beproefd concept in het voortgezet onderwijs. 
 

Kosten 
Aspirant pabostudenten kunnen het leermateriaal gratis gebruiken, omdat het beschikbaar is via een 
openbare website.  
 
Mbo-scholen en pabo’s, die dat wensen, kunnen het leermateriaal aan studenten die deelnemen aan het 
regionale ondersteuningstraject aanbieden via de eigen Elektronische Leeromgeving Omgeving (ELO). Dit 
is gedurende de projectperiode van drie schooljaren (2014-2017) gratis. Aan mbo-scholen en pabo’s die 
de materialen daarna via hun eigen ELO willen blijven gebruiken, vraagt Studio Pabo een kleine bijdrage 
voor het onderhoud van het materiaal en lichte ondersteuning.  

 
Noordhoff  
De uitgever 
Noordhoff is een bekende uitgever van leermiddelen voor alle onderwijssectoren en verschillende 
vakgebieden. Ter voorbereiding op de ‘entreetoets’1 voor de pabo (vakgebieden geschiedenis en 
aardrijkskunde) van voorgaande jaren heeft Noordhoff twee ‘Basiskennis’boeken uitgebracht (Slaag voor 
de entreetoets). Daarnaast heeft deze uitgever voor pabostudenten bronnen- en didactiekboeken (soms 
gecombineerd in één uitgave). Ook voor het voortgezet onderwijs heeft Noordhoff diverse uitgaves in de 
drie vakgebieden.   
Vanaf het schooljaar 2015-2016 brengt Noordhoff geheel nieuwe leermiddelen uit voor de voorbereiding 
op de pabo, ook in de vorm van e-books.  
 

Het nieuwe leermiddel  

• Vorm 
Noordhoff komt met een aanvulling op onderstaande boeken in de vorm van een digitaal katern: 
- Geowijzer 
- Basiskennis aardrijkskunde 
- Basiskennis geschiedenis 

                                                           
1 De entreetoets ‘Mens en Wereld’ maken studenten in het eerste jaar van de pabo. De toelatingstoetsen maken 

havoleerlingen en mbo-studenten om aan te tonen dat ze genoeg kennis en vaardigheden hebben om aan de pabo te 

beginnen.  
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- Geschiedenis & Samenleving  
- Natuurlijk beginnen  
Deze leermiddelen zijn beschikbaar in boekvorm. De Basiskennisboeken bevatten 
verwerkingsopdrachten. Alle boeken geven, door een codekaart, toegang tot de website 
Pabowijzer.nl waarop verdiepende informatie, samenvattingen en toetsvragen staan. 
De digitale katernen (gemiddelde omvang 50 à 60 pagina’s) staan ook op deze website en zijn 
toegankelijk met de toegangscode die de besteller bij het boek ontvangt.  

• Inhoud 
De digitale katernen bevatten compacte informatie die een aanvulling vormen op de boeken, zodat 
alle nieuwe SLO-leerdoelen worden afgedekt. In een studiewijzer leest de aspirant-student welke 
informatie hij waar kan vinden. De informatie kent dezelfde indeling als de nieuwe leerdoelen, dus in 
kernthema’s, tijdvakken en kernconcepten.   
Bij de onderwerpen in de katernen komen verwerkingsopdrachten met toetsvragen.  

• Doelgroep  
De Basiskennisboeken geschiedenis en aardrijkskunde zijn handige, compacte uitgaves en daarmee 
vooral geschikt voor studenten met een redelijk (recente) kennis van de vakgebieden.  Ze kunnen, in 
combinatie met de digitale katernen, worden ingezet voor gecomprimeerde cursussen gericht op de 
toelatingstoets. De overige boeken voor deze vakgebieden bevatten meer achtergrondinformatie en 
zijn eerder geschikt voor langere, begeleide leertrajecten voor studenten met minder recente kennis 
van de vakgebieden.  

 

Sterke punten 

• Brede bekendheid en gebruik bij docenten in het voortgezet onderwijs en de pabo’s met de 
bestaande boeken van Noordhoff;  

• De website Pabowijzer.nl is gebruiksvriendelijk van opzet en bevat veel relevante informatie.  
 

Kosten  
De digitale katernen worden gratis geleverd met de boeken. De kosten van de boeken zijn:  

• Geowijzer: € 55,95 

• Basiskennis aardrijkskunde: € 25,95 

• Basiskennis geschiedenis: € 25,95 

• Geschiedenis & Samenleving: € 49,95 

• Natuurlijk beginnen: € 51,50 
Als een school meer dan tien boeken aanschaft, bedraagt de korting per boek 5%. Bij aanschaf van meer 
dan twintig boeken krijgt de school 15% korting.  

 

LesTV Pabo  
De uitgever 
KlasseTV is de educatieve uitgeverij die, in samenwerking met Teachers in Media, het leermateriaal 
uitbrengt. KlasseTV (en haar dochterondernemingen) is een uitgever van digitaal lesmateriaal (onder 
andere KlasseTV.nl voor het primair onderwijs en LesTV.nl voor het voortgezet onderwijs). Ook ontwikkelt 
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zij educatieve video’s voor het onderwijs (Teachers in Media), is ontwikkelaar en uitgever van een 
platform voor professionalisering en kennisdeling (TeachersChannel.nl), e-learning en een digitale 
oefenomgeving (LOGO 3000, LOGO-digitaal.nl).  
KlasseTV brengt het nieuwe leermiddel voor het pabo-instroomtraject uit onder de naam LesTV Pabo.  
 

Het nieuwe leermiddel  

• Vorm 
LesTV Pabo is een multimediaal, digitaal leerprogramma. Het is een e-learning methode met 
gebruikmaking van instructievideo’s, inhoudelijke video’s (bewerking van materiaal uit BBC-
verzameling), animaties, tekstuele en audio uitleg, PowerPointsheets met samenvatting van de 
leerinhoud en links ter verwijzing naar websites en informatieve boeken over specifieke 
onderwerpen.  
Via social media kunnen studenten met elkaar in contact komen (chatfunctie). Dat kan per regio 
worden ingesteld. Ook kunnen zij met een docent of begeleider per e-mail contact onderhouden. 
Afhankelijk van de gekozen instellingen kan een begeleider/docent meekijken in het ‘dossier’ van de 
student en zijn voortgang volgen (managementinformatie). 
De e-learning applicatie en het digitale platform Teachers Channel worden gebruikt voor ontsluiting 
van LesTV Pabo. Vanuit de ELO van de school en via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl kan een link 
worden gelegd naar de leeromgeving van LesTV Pabo. 

• Inhoud 
De inhoud van het leermiddel is volledig opgebouwd rondom de SLO-leerdoelen voor de drie 
vakgebieden.  
Per les zijn er verwerkingsopdrachten beschikbaar in de vorm van open en gesloten vragen. Na 
afronding van de opdracht verschijnt de feedback op het gemaakte werk. In de opbouw van de 
lessenserie is rekening gehouden met een geleidelijke toename van ‘hogere’ leerdoelen, zoals 
relaties leggen, verbanden aanduiden en toepassing van inzichten.  
Per vakgebied zit er een eindtoets in het leerprogramma die de student voorbereidt op de 
toelatingstoetsen voor de pabo.  Deze eindtoets bevat gesloten vragen (in diverse varianten), wordt 
per keer samengesteld uit een grote database van vragen en vraagt van de student ook om onder 
tijdsdruk te werken, conform de situatie bij de toelatingstoets. Door het maken van de 
verwerkingsopdrachten bouwt de student aan zijn eigen ‘voortgangsdocument’ zodat hij inzicht krijgt 
in zijn behaalde scores. Dit document bevat ook feedback, c.q. de correcte antwoorden op de 
verwerkingsopdrachten.  

• Doelgroep 
Bij de ontwikkeling van het materiaal is de mbo-student die zich individueel en via zelfstudie 
voorbereidt op de instroomtoets als uitgangspunt genomen. Daarnaast is het leermiddel geschikt om 
te gebruiken als aanvulling op lesmateriaal bij klassikale lessen en voor havisten die vakken missen.  

 

Sterke punten 

• De eigentijdse, interactieve leeromgeving met aansprekende video’s, teksten en opdrachten;  

• Mogelijkheden om voortgang te bewaken, door de student en begeleider/docent;  
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• De onderwijskundige opbouw van de verwerkingsopdrachten en de eindtoetsing per vakgebied. 
 

Kosten  
Voor LesTV Pabo bestaan twee verschillende licenties: individuele licentie á € 40 per vakgebied (voor 
studenten) en methodelicentie á € 14,50 per student per vakgebied (voor docenten).  
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