
 

Programmeren extra onderwijsactiviteiten in het mbo voor de bijzondere nadere toelatingseisen voor de pabo tot 
aan de verplichte invoering van de herziene kwalificatiedossiers 

   
 

  

Programmeren extra 
onderwijsactiviteiten voor de 

bijzondere nadere toelatingseisen 
voor de pabo   

1.  Bovenop het bestaande 
programma 

Valt buiten reguliere  opleidingstijd: 
studenten hierover goed informeren 

en heldere afspraken maken 

2.  In plaats van onderwijsactiviteiten 
die opgenomen zijn in een  

OER/studiewijzer/opleidingsplan/et 
cetera die NIET direct gelinkt zijn aan 

de kwalificatie-eisen zoals 
beschreven zijn in het betreffende 

kwalificatiedossier (lees 'vrije ruimte') 

Addendum maken bij bestaande 
OER/studiewijzer/opleidingsplan/et 

cetera  
Zie voorbeeldtekst A 

3. In plaats van een x-aantal uren 
bpv, zodanig dat het aantal uren bpv 
voor de betreffende opleiding binnen 
de kaders van de wet blijft vallen (o.a. 

≥20% bpv en urennorm) 

Als aantal uren bpv beschreven staat 
in OER/studiewijzer/opleidingsplan  is 

een addendum noodzakelijk 
Zie voorbeeldtekst B 

Als al praktijkovereenkomsten 
aangegaan zijn waarbij duur en 

omvang zijn opgenomen, moeten 
deze overeenkomsten worden 
beëindigd en moet een nieuwe 
praktijkovereenkomst worden 

opgesteld.  

HOE? WAT TE DOEN? WAT? 



 

 
Opmerkingen 
 
Opmerkingen bij werkwijze 2 (hoe?): 
 

1. Het OER/studiewijzer/opleidingsplan/et cetera betreft het formele document waarin informatie over de opzet en uitvoering van onderwijs en examens 
staat en dat als onderliggend document geldt voor de onderwijs- en praktijkovereenkomst. 
 

2. ‘Vrije ruimte’ is een verouderd begrip. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven hebben het begrip geïntroduceerd in de eerdere generaties 
kwalificatiedossiers. ‘Vrije ruimte’ heeft nooit een wettelijke basis gekend. In het verleden is bepaald dat het kwalificatiedossier in maximaal 80% van de 
opleidingsduur uitvoerbaar zou moeten zijn. Dit impliceert dat 20% van de opleidingsduur eventueel kan worden besteed aan onderwijsactiviteiten die 
niet per se gerelateerd hoeven te zijn aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in het kwalificatiedossier. Mbo-scholen gaan met deze zogenoemde 
’vrije ruimte’ zeer divers om. Voor de ene mbo-school geeft dit, in het kader van het programmeren van de extra onderwijsactiviteiten voor de 
bijzondere nadere toelatingseisen voor de pabo, mogelijkheden en voor de andere niet. 

 
Opmerkingen bij werkwijze 2 en 3 (hoe?): 
 
LET OP:  
Voor de cohorten 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 geldt: als de genoemde onderwijsactiviteiten vallen binnen de 850 klokuren contacttijd, dan gelden de 
iivo-criteria ook voor de te programmeren extra onderwijsactiviteiten voor de bijzondere nadere toelatingseisen voor de pabo. 
 
Voor de cohorten 2014-2015 en 2015-2016 geldt: als de genoemde onderwijsactiviteiten vallen binnen de 1000 klokuren contacttijd (% begeleide onderwijstijd 
en % bpv), dan moet hier rekening mee gehouden worden bij de te programmeren extra onderwijsactiviteiten voor de toelatingseisen voor de pabo. 
 
De instelling kan zelf bepalen hoe dit nieuwe aanbod wordt afgesloten. In de periode dat de leerdoelen nog niet zijn opgenomen in de kwalificatiestructuur is het 
echter niet juist om af te sluiten met een toets die onderdeel is van de slaag/zakbeslissing.  
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
Voorbeeldteksten 
 
 
De OER’en en aanverwante documenten zijn dermate verschillend qua inhoud en abstractieniveau, dat het niet mogelijk is een standaardtekst te formuleren. 
Hieronder treft u daarom voorbeeldmatig teksten aan die u verder op maat kunt aanpassen en aanvullen. Als u al een aanpassing gedaan en een tekst 
geformuleerd heeft, nodigen wij u van harte uit deze te delen met uw collega’s via de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Dat kan door uw tekst te 
mailen naar de projectleider j.deschutter@mbodiensten.nl.  
 
Voorbeeldtekst A 
 
Vanaf 1 augustus 2015 gelden voor toelating tot de pabo bijzondere nadere vooropleidingseisen. Deze eisen betekenen dat mbo-studenten moeten aantonen 
over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Voor die studenten die willen door stromen naar 
de pabo worden, voor een goede voorbereiding hierop, de volgende extra onderwijsactiviteiten aangeboden: 
- 
- (uitwerking op een bij het document passende wijze; denk in ieder geval aan de studiebelasting met verantwoording richting de onderwijstijd indien van 

toepassing, de periode waarin de onderwijsactiviteiten aangeboden worden, de vorm waarin ze aangeboden worden, de wijze van afsluiting …..) 
- 
 
(Een deel van) deze onderwijsactiviteiten kom(t)en in de plaats van de volgende, in de ‘vrije ruimte’ geprogrammeerde activiteiten: 
- 
- 
 
Voorbeeldtekst B 
 
Vanaf 1 augustus 2015 gelden voor toelating tot de pabo bijzondere nadere vooropleidingseisen. Deze eisen betekenen dat mbo-studenten moeten aantonen 
over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Voor die studenten die willen doorstromen naar 
de pabo worden, voor een goede voorbereiding hierop, de volgende extra onderwijsactiviteiten aangeboden: 
- 
- (uitwerking op een bij het document passende wijze; denk in ieder geval aan de studiebelasting met verantwoording richting de onderwijstijd (indien van 

toepassing, de periode waarin de onderwijsactiviteiten aangeboden worden, de vorm waarin ze aangeboden worden, de wijze van afsluiting …..) 
- 
 
Deze onderwijsactiviteiten worden geprogrammeerd in een deel van in dit document aangegeven uren beroepspraktijkvorming. Het betreft een vermindering 
van het aantal uren beroepspraktijkvorming met inachtname van de wettelijke uitgangspunten voor (uren)programmering en diplomering. Deze vermindering 
bestaat uit ….. uren.  

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

