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1.  Inleiding 
 
 
1.1. Achtergrond en aanleiding 
 
In alle hbo-lerarenopleidingen wordt gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de opleidingen, 
onder andere door de invoering van kennisbases en kennistoetsen. De ontwikkeling hiervan is één 
van de maatregelen uit de Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap (2008) van het ministerie van 
OCW. In deze agenda werd geconstateerd dat er zorgen bestonden over de zwaarte en inhoud van 
de lerarenopleidingen. Dit bleek onder andere uit een advies van de Onderwijsraad, waarin de raad 
signaleerde dat de balans tussen het kunnen en kennen in het curriculum van de lerarenopleidingen 
te veel was doorgeslagen naar het kunnen. Met de invoering van de kennisbases en kennistoetsen 
wordt het eindniveau van verschillende opleidingen transparant en onderling vergelijkbaar. 
  
In het voorjaar van 2012 brengt de Commissie Kennisbasis Pabo (pedagogische academie voor het 
basisonderwijs) het advies ‘Een goede basis’ uit. Op basis van dit advies heeft het onderwijsveld zelf 
het curriculum voor de pabo’s vastgelegd in de kennisbases. De kennisbases formuleren de minimale 
kenniseisen aan het einde van de studie. Alle pabo’s voeren nu een kerncurriculum in dat bestaat uit 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, geestelijke stromingen, muziek, dans en drama, 
beeldend onderwijs, Engels, handschrift en bewegingsonderwijs. De kennisbases Nederlandse taal en 
rekenen-wiskunde hebben zij al ingevoerd. Het kennisniveau bij uitstroom is met de invoering van de 
kennisbases flink verhoogd. 
 
De Commissie Kennisbasis Pabo merkt op dat dit hogere uitstroomniveau alleen mogelijk is als er ook 
eisen worden gesteld aan de instroom. Momenteel stromen studenten op de pabo in vanuit het mbo, 
havo en vwo. Hierdoor loopt de inhoudelijke voorkennis van studenten op de kennisgebieden uit het 
primair onderwijs uiteen van eind basisonderwijs tot en met eindexamenniveau vwo. De commissie 
stelt voor om formele toelatingseisen in te voeren voor een aantal schoolvakken. Op 7 juli 2012 stuurt 
Halbe Zijlstra, de toenmalige staatssecretaris van OCW, een beleidsreactie op het advies ‘Een goede 
basis’ naar de Tweede Kamer. Hij wil een dergelijke toetsing voor toelating tot de pabo’s wettelijk 
mogelijk maken.  
 
Vanaf het cohort 2012-2013 voeren de pabo’s de entreetoets Mens&Wereld in die meetelt voor de 
propedeuse. Deze toets is gekoppeld aan de invoering van de bijzondere, nadere vooropleidingseisen 
die gaan gelden vanaf 1 augustus 2015. In de entreetoets Mens&Wereld worden namelijk dezelfde 
vakken getoetst, te weten aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Het niveau is wel lager 
dan dat van de uiteindelijke toelatingstoets. De entreetoets toetst na 1 jaar pabo 8+ niveau1, terwijl de 
toelatingstoets vanaf 1 augustus 2015 op het niveau van havo3/vmbo4 ligt. De entreetoets 
Mens&Wereld komt te vervallen met de invoering van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. 
 
De entreetoetsen taal en rekenen zijn gekoppeld aan de verbeteringen die in vo en mbo worden 
aangebracht op het gebied van taal en rekenen (invoering van de referentieniveaus). De 
entreetoetsen taal en rekenen komen te vervallen met de afronding van de invoering van de 

                                                      
1 Het niveau dat 20% van de beste leerlingen van groep 8 van de basisschool haalt. 
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referentieniveaus taal en rekenen. Taal en rekenen staan dus vooralsnog los van de bijzondere 
nadere vooropleidingseisen en vormen geen onderdeel van het project ‘Instroom pabo’.  
 
De Vereniging Hogescholen heeft subsidie gekregen voor de implementatie van het advies ‘Een 
goede basis’. De vereniging is in het bijzonder verantwoordelijk voor de implementatie van de 
kennisbases, de ontwikkeling van de instroomtoetsen en de kennistoetsen aan het eind van de pabo.  

 
 

1.2. Tijdelijk ondersteuningsaanbod 
 
Voor de instroom in de pabo gelden vanaf studiejaar 2015-2016 dus bijzondere, nadere 
vooropleidingseisen. Alle studenten (met uitzondering van vwo’ers) die willen instromen, moeten 
toelatingstoetsen doen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, wanneer zij 
in deze vakken geen eindexamen (havo) hebben gedaan.  
 
Dit is nieuw beleid wat de huidige mbo-studenten en havisten die vanaf 2013 aan de bovenbouw zijn 
begonnen voor problemen kan stellen. Zij hebben niet kunnen anticiperen op deze nieuwe 
toelatingseisen. Het verantwoord vormgeven van de overgang van oud naar nieuw beleid is reden 
voor het ministerie van OCW voor financiering van een tijdelijk ondersteuningsaanbod voor een 
beperkte groep. Leerlingen en studenten zijn zelf verantwoordelijk om zich voor te bereiden op de 
toelatingseisen tot de vervolgopleiding van hun keuze. Ze sorteren daarop voor door hun opleidings- 
of vakkenpakketkeuze. Een aantal leerlingen en studenten heeft in hun keuzes geen rekening kunnen 
houden met het nieuwe beleid rondom de toelating tot de pabo. Om deze personen toch de 
mogelijkheid te geven om in te kunnen stromen in de vervolgopleiding van hun voorkeur, krijgen zij 
ondersteuning. Zij blijven echter zelf verantwoordelijk om het gewenste kennisniveau te bereiken  
 
Om afspraken te maken over het tijdelijke ondersteuningstraject heeft in november en december 2013 
overleg plaatsgevonden tussen de directie Leraren van het ministerie van OCW, de Vereniging 
Hogescholen, VO-raad en MBO Raad. Dit heeft geleid tot consensus tussen de partijen over: 

• De MBO Raad neemt het initiatief tot een project dat mbo-studenten en havisten die willen 
doorstromen naar de pabo, voldoende voorbereidt op de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen die gelden vanaf 1 augustus 2015.  

• De MBO Raad trekt hiervoor in januari 2014 een projectleider aan (dit is inmiddels gebeurd), 
in eerste instantie voor het opstellen van een plan van aanpak. 

• De MBO Raad brengt het project onder bij MBO Diensten. In de uitvoering van het project 
werkt de projectleider samen met de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad (met name de 
bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport) en beleidsadviseurs van de MBO Raad. 

• Uiteraard werkt de projectleider ook samen met de beleidsmedewerkers van de Vereniging 
Hogescholen en VO-raad en met andere relevante organisaties. 
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1.3  Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 van dit plan van aanpak staan de projectkaders. Welk doel streven de partijen na voor 
welke doelgroep en welke uitgangspunten en randvoorwaarden gelden daarbij? Ook is duidelijk de 
reikwijdte van het project aangegeven en wat niet tot het project behoort. 
Hoofdstuk 3 bevat de projectstructuur. Voor de realisatie van dit plan van aanpak is inzet vanuit alle 
betrokken sectoren en verschillende organisaties nodig. Bovendien stelt het hoge eisen aan de 
samenwerking in de regio. 
In hoofdstuk 4 zijn de concrete activiteiten en beoogde resultaten opgenomen per projectfase. 
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2.  Kaders  
 
 
2.1.  Doel en doelgroep 
 
In het jaar 2013 zag de instroom in de pabo er als volgt uit: 
 
Tabel: Instroom in de pabo in 2013 naar vooropleiding 
 
Inschrijvingsjaar Soort vooropleiding Aantal  
2013 Havo 2487 
2013 Mbo 1947 
2013 Vwo 888 
2013 Vmbo 8 
2013 Onbekend/overig 249 
Totaal  5579 
 
Het is in verband met de bijzondere nadere vooropleidingseisen en het project Instroom pabo ook 
interessant om te kijken naar het profiel van de instromende havisten.  
 
Tabel: Instroom van havisten in de pabo in 2013 naar havo-profiel 
 
Vooropleiding Profiel Aantal  
Havo Economie & Maatschappij (E&M) 963 
Havo Cultuur en Maatschappij (C&M) 758 
Havo E&M en C&M 191 
Havo Natuur en Gezondheid (N&G) 389 
Havo Natuur en Techniek (N&T) 34 
Havo N&G en N&T 130 
Havo Onbekend 22 
Totaal  2487 
 
Eveneens is het informatief om te weten uit welke sector de instromende mbo-studenten afkomstig 
zijn. 
 
Tabel: Instroom van mbo-studenten in de pabo in 2013 naar mbo-sector 
 
Vooropleiding Profiel Aantal  
Mbo Zorg en welzijn niveau 4 1595 
Mbo Economie niveau 4 231 
Mbo Techniek niveau 4  88 
Mbo Landbouw niveau 4 19 
Mbo Onbekend of anders 14 
Totaal  1947 
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De bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo en de toelatingstoetsen gelden voor leerlingen en 
studenten die uit vooropleiding doorstromen naar de pabo. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in 
al dan niet bekostigd onderwijs. Een leerling met een vwo-diploma voldoet aan de kenniseisen van de 
bijzondere nadere vooropleidingseisen. Kortweg bestaat de doelgroep dus uit havisten en mbo-
studenten.  
 
Het ondersteuningsaanbod is bedoeld voor aspirant-studenten die hun opleidings- of 
vakkenpakketkeuze niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Binnen de doelgroep vallen 
ook leerlingen en studenten die niet-bekostigd2 onderwijs hebben gevolgd of gaan volgen. Concreet 
gaat het om de volgende cohorten: 

• Havisten: cohort 2010/2011   
• Mbo-studenten: cohorten 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.  

Voor deze cohorten is het ministerie bereid om tijdelijk een ondersteuningstraject te bekostigen 
inclusief de kosten van de toelatingstoetsen. Voor latere cohorten zijn de kosten van de 
toelatingstoetsen voor de aspirant pabo-studenten zelf. 
 
Het doel van het project Instroom pabo is het realiseren van een tijdelijk ondersteuningsaanbod voor 
alle mbo-studenten (cohorten 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014) en havisten (cohort 2010/2011) 
die zich voor willen bereiden op de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. 
 
Voor het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod voor de genoemde cohorten geldt een 
resultaatverplichting voor de projectleider. Voor de deelname aan het ondersteuningsaanbod geldt 
een inspanningsverplichting. Dit laatste kan namelijk nooit gegarandeerd worden ondanks goede 
voorlichting en goede toegankelijkheid.  
 
Nadere specificatie 
Het ondersteuningsaanbod moet vanaf 1 augustus 2014 beschikbaar zijn in alle regio’s waarin pabo’s, 
vo- en mbo-scholen samenwerken om toekomstige pabo-studenten te ondersteunen bij hun 
voorbereiding op de toelatingstoetsen. Om dit te realiseren is onder andere nodig: 

• informatie en voorlichting aan toekomstige pabo-studenten;  
• digitaal (zelf)studiemateriaal voor studenten en leerlingen; 
• hulpmiddelen voor docenten; 
• deskundige docenten die zijn toegerust om voor de toelatingseisen op te leiden; 
• regionale samenwerkingsverbanden tussen pabo’s, mbo- en vo-scholen; 
• een voor havo-leerlingen en mbo-studenten toegankelijk bijscholingsprogramma per regio. 

 
2.2  Uitgangspunten en keuzes 
 
Het project Instroom pabo start vanuit de volgende uitgangspunten en keuzes:  

• Er is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en onderwijsorganisaties om nieuw 
beleid, dat breed wordt gedragen door de politiek en de maatschappij, in te voeren. Het is aan 

                                                      
2 De projectleider zal hierover afstemmen met de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) 
en ook de twee niet-bekostigde pabo’s informeren over dit project. 
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het ministerie van OCW om de rechtszekerheid voor studenten goed te regelen, hierover te 
communiceren en daarnaast te faciliteren dat de invoering van nieuw beleid mogelijk is.  

• Het project richt zich pragmatisch op de vraag wat er moet gebeuren om mbo-studenten en 
havisten goed toe te rusten voor de nieuwe toelatingseisen. 

• In elke regio zal een onderwijsaanbod komen waarvan alle potentiële, toekomstige pabo-
studenten uit de genoemde cohorten van havo en mbo gebruik kunnen maken.  

• De periode waarin het aanbod tot stand moet komen is bijzonder krap. Daarom wordt 
pragmatisch met het begrip ‘regio’ omgegaan. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen 
enerzijds de wens om slechts met een beperkt aantal regio’s te werken om de complexiteit te 
verminderen en voldoende snelheid te kunnen maken en anderzijds het belang om voor de 
hele doelgroep een goed bereikbaar aanbod te creëren. De inrichting van de regio’s zal 
aansluiten bij bestaande samenwerkingspatronen tussen vo- en mbo-scholen met pabo’s. Op 
basis van doorstroomgegevens vanuit vo- en mbo-scholen naar pabo’s wordt momenteel 
gedacht aan maximaal 20 regio’s. Over de regio-indeling wordt het Landelijk Overleg 
Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) geconsulteerd.  

• Het aanbod zal aansluiten bij de verschillende soorten instroom waarbij verschillende soorten 
deficiënties spelen. In ieder geval wordt gedifferentieerd naar havisten, mbo 
onderwijsassistenten en overige mbo-studenten.  

• Per regio wordt een regionale projectleider aangesteld, die verantwoording aflegt aan de 
landelijke projectleider. Deze regionale projectleiders worden geworven vanuit de pabo’s. De 
regionale projectleiders zorgen voor goede communicatie met alle havo- en mbo-opleidingen 
in hun regio. 

• Het project zorgt voor een tijdelijk ondersteuningsaanbod. Het gaat er om mbo-studenten en 
havisten die niet hebben kunnen inspelen op de zwaardere toelatingseisen voor de pabo, 
extra te ondersteunen bij de voorbereiding op de toelatingstoetsen. In de toekomst kunnen zij 
bewust een keuze maken voor het mbo of havo, in opleiding en keuzedeel in het mbo en 
profiel en vakkenpakket bij havo. Zij zijn dan, net als bij andere studies, zelf verantwoordelijk 
voor de juiste voorbereiding op de gewenste vervolgopleiding.  

• Gelet op de genoemde cohorten vindt het ondersteuningsaanbod voor havisten plaats in het 
schooljaar 2014/2015. Voor mbo-studenten is er ondersteuningsaanbod in de schooljaren 
2014/2015 tot en met 2016/2017). Aan het einde van het éne jaar voor havisten en de drie 
jaar voor mbo-studenten wordt in overleg tussen de sectororganisaties en het ministerie van 
OCW bezien of een beperkte ‘bezemregeling’ nodig is.   

• Het ondersteuningsaanbod in de regio zal toegankelijk zijn voor studenten en leerlingen van 
mbo- en havo-opleidingen van verschillende scholen. Iedere opleiding kent andere roosters, 
stageperiodes, enzovoorts. Dit betekent dat het aanbod vooral in de avonduren, op 
zaterdagen en geconcentreerd in schoolvakanties geprogrammeerd moet worden, of in nauw 
overleg met opleidingen in of aansluitend op het rooster. Er is dus maatwerk nodig per regio. 

• Het landelijke aanbod van leermaterialen zal modulair opgebouwd zijn (per vakgebied en 
daarbinnen helder geclusterd naar thema’s, tijdvakken, enzovoorts) aansluitend bij de 
formulering van de leerdoelen en de nadere uitwerking daarvan door SLO. Het aanbod kent 
naast (zelfstudie) leerstof ook oefenopgaven en voorbeeldtoetsen en –opgaven, zodat de 
doelgroep goed ondersteund wordt 

• De Vereniging Hogescholen is bij wet (WHW artikel 7.25b) verantwoordelijk gemaakt voor de 
procedure rondom de toetsing. De Vereniging beslist onder andere over hoe lang de 
toetsresultaten geldig blijven. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de resultaten van de 
toelatingstoetsen 1,5 jaar geldig zijn. Zij besluit ook  over de 
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momenten van afname. Wenselijk is dat aspirant pabo-studenten de toetsen in ieder geval op 
twee momenten kunnen maken: rond 1 mei en rond half augustus.  
 
 

2.3.  Randvoorwaarden 
 

Het project kan alleen voldoende snel uit de startblokken komen als: 
• Er vanuit het ministerie van OCW, de MBO Raad, VO-raad en Vereniging Hogescholen 

bestuurlijk draagvlak is voor deze aanpak. In december 2013 is gebleken dat dit in principe 
het geval is. Op een bijeenkomst bij het ministerie van OCW op 17 januari 2014 bevestigden 
de directeuren van de sectororganisaties en de directeur van de directie Leraren van het 
ministerie van OCW dit opnieuw. 

• De sectororganisaties deelnemen aan een begeleidingscommissie en het project actief 
adviseren en steunen.  

• Er sprake is van commitment vanuit de pabo’s blijkend uit: 
o het inzetten van een landelijke toelatingstoets per kennisgebied. 
o het beschikbaar stellen van expertise in de vorm van mensen (docenten in 

adviserende en uitvoerende rol) en middelen (lesmateriaal). 
o instemming met dit project, ook als zij zelf een beperktere rol in de uitvoering kunnen 

vervullen. 
• Er voldoende (en voldoende snel) budget ter beschikking komt om de voorbereidende 

activiteiten te starten. 
• Het ministerie van OCW ervoor zorgt dat tijdig (liefst in maart 2014) een voldoende, concrete 

syllabus met uitwerking van de leerdoelen van de bijzondere nadere vooropleidingseisen 
beschikbaar is. Het ministerie heeft de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) opdracht 
gegeven om een syllabus te maken die een verdere uitwerking van de leerdoelen uit het SLO-
rapport ‘Naar een instapniveau voor de pabo’ betreft. De syllabus heeft als doel voor Cito om 
specifieke toetsvragen te kunnen ontwikkelen en als doel voor aspirant pabo-studenten en 
docenten om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met de voorbereidingen op het 
toelatingsniveau voor de pabo. In de syllabus staan verwijzingen naar leerbronnen en 
leermaterialen binnen verschillende lesmethodes. Daarnaast kunnen docenten de syllabus 
gebruiken om hun lesaanbod op te baseren. Het is belangrijk dat de syllabus zo concreet is, 
dat het mogelijk is om op basis van de syllabus3 toelatingstoetsen te maken en leermaterialen 
te ontsluiten. 

• Tijdig (april 2014) concept toelatingstoetsen beschikbaar zijn, waarmee een pretest kan 
worden gedaan bij een deel van de huidige, laatstejaars vo- en mbo-studenten die in een 
pabo-opleiding willen instromen. De Vereniging Hogescholen heeft het maken van deze 
toetsen uitbesteed aan Cito. 

• De doelgroep van havisten en mbo-studenten tijdig geïnformeerd is. Het beste is om hiervoor 
verschillende kanalen te gebruiken, zowel via het ministerie van OCW, via de 

                                                      
3De opdracht aan het SLO voor de ontwikkeling van de syllabus is verstrekt voorafgaand aan het plan 
van aanpak van de MBO Raad. OCW vindt het belangrijk dat zowel inhoud als tijdpad van de syllabus 
goed aansluiten op de inhoud en activiteiten van het plan van aanpak van de MBO Raad. Hierin hebben 
de projectleider ‘instroom pabo’ en het SLO een belangrijke taak. Afgesproken is dat SLO en 
projectleider in gesprek gaan over de aansluiting. Wanneer er zowel qua inhoud als tijdpad problemen 
voordoen wordt OCW tijdig betrokken.  
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sectororganisaties en scholen, via (organisaties van) decanen/studieloopbaanbegeleiders en 
via organisaties van mbo-studenten en vo-scholieren. 

 
2.4.  Afbakening 
 
Om misverstanden te voorkomen is in deze paragraaf opgenomen welke zaken geen onderdeel zijn 
van het project: 

• Er is op het moment van schrijven van dit plan van aanpak (februari 2014) nog discussie over 
de te stellen eisen aan het niveau van Engels, Nederlands en rekenen bij de toegang tot de 
pabo. Dit is vooralsnog geen onderdeel van dit project. Het project Instroom pabo richt zich 
uitsluitend op de toerusting van toekomstige pabo-studenten voor de toelatingstoetsen voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 

• De projectleider is niet verantwoordelijk voor de tijdige oplevering door SLO van de syllabus 
met voldoende concrete uitwerking van de leerdoelen. Hiervoor is het ministerie van OCW 
verantwoordelijk. 

• De projectleider is niet verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de concept 
toelatingstoetsen, die gebruikt worden voor de pretest. Hiervoor is de Vereniging Hogescholen 
verantwoordelijk. 

• Het organiseren van de afname van de toelatingstoets is de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Hogescholen. Om zomercursussen mogelijk te maken is het wel nodig dat er aan 
het einde van de zomer (in augustus) een toetsmoment is. De uitslag van deze toetsen dient 
voor 1 september bekend te zijn. 

• Het is geen onderdeel van het project om te bevorderen dat mbo-scholen, havo-opleidingen 
en hun (toekomstige) studenten en leerlingen die instromen in havo-4 en beginnen aan een 
mbo-opleiding vanaf het schooljaar 2014-2015 tijdig  anticiperen op de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen voor de pabo.  

• Het project richt zich niet op zij-instromers. Deze doelgroep kan wel gebruik maken van de 
landelijk te ontwikkelen (zelf)studiematerialen. 

 
Het project richt zich wel nadrukkelijk op: 

• De totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige (zelfstudie) materialen, inclusief 
oefenopgaven en voorbeeldtoetsen en voorbeeldopgaven op een landelijk, neutraal, 
gemakkelijk toegankelijk platform. 

• Het aanbieden van ondersteunende lessen aan alle havisten van cohort 2010/2011 en mbo-
studenten van cohorten 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014, die door willen stromen naar de 
pabo.  
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3.  Projectstructuur 
 
3.1. Organogram 
 
Het project Instroom pabo kent een grote dynamiek en er zijn veel belanghebbenden. Voor een goede 
en tijdige uitvoering van het project is inzet van alle betrokken sectoren en organisaties nodig. Een 
heldere projectstructuur helpt hierbij. In onderstaand organogram is de projectstructuur schematisch 
weergegeven. Hierna wordt per actor weergegeven wat de rol van deze actor is en – indien van 
toepassing – hoe de samenstelling is en de frequentie van overleg.  
 
Organogram project Instroom pabo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Beschrijving actoren en overleggen 
 
Ministerie van OCW  
 
Rol: Het ministerie van OCW (in het bijzonder de directie Leraren) stelt subsidie ter beschikking aan 
de MBO Raad voor de uitvoering van het project Instroom pabo op basis van dit plan van aanpak en 
de bijbehorende begroting. Het ministerie heeft belang bij de verhoging van de kwaliteit van de pabo-
opleidingen en dus ook bij de bijzondere, nadere vooropleidingseisen. Voor het ministerie is echter 
ook van belang dat havisten en mbo-studenten die zich niet tijdig hebben kunnen voorbereiden op 
deze nieuwe eisen tijdelijk ondersteund worden, zodat de instroom in de pabo voor hen mogelijk blijft. 
Daarom wil het ministerie een tijdelijk ondersteuningsaanbod financieren. Het ministerie zorgt verder 
voor: 

• vastlegging van de nadere opleidingseisen in een AMvB; 
• oplevering van een syllabus met concrete uitwerking van de leerdoelen van de nadere 

vooropleidingseisen;  
• communicatie over de nadere vooropleidingseisen naar relevante opleidingen en vo-

leerlingen en mbo-studenten. 
Samenstelling: De directie Leraren vertegenwoordigt het ministerie in dit project. Deze directie 
onderhoudt waar nodig contact met andere betrokken beleidsdirecties, zoals de directie VO, MBO en 
HO. 

MBO Raad Ministerie  
van OCW 

MBO Diensten 

Projectleider Begeleidingscommissie 

Werkgroep regionale projectleiders 

Ondersteuning 
Bureau MBO Raad 
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Frequentie overleg: Tenminste drie keer per jaar bespreekt de projectleider de voortgang met het 
ministerie. Daarnaast legt de projectleider periodiek schriftelijk verantwoording af over de 
projectvoortgang. Deze verantwoording en monitoring richt zich op het bereiken van de resultaten van 
het project, zoals die in hoofdstuk 4 per fase en activiteit zijn genoemd, inclusief de bewaking van de 
kwaliteit van het aanbod en (waar mogelijk) de meting van het effect.  
 
MBO Raad 
 
Rol: De MBO Raad is evenals de andere sectororganisaties (Vereniging Hogescholen en VO-raad) 
een belangrijke stakeholder in het project. De leden van de sectororganisaties gaan de opbrengsten 
van het project gebruiken en werken actief mee aan het project. 
De MBO Raad fungeert in dit project echter ook als penvoerder van het samenwerkingsverband en 
draagt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor het project. De MBO Raad opereert 
hierbij in nauwe samenwerking met de andere betrokken sectororganisaties en het ministerie van 
OCW. De MBO Raad wil de kar trekken, omdat het in het belang van haar leden is dat er zo spoedig 
mogelijk een kwalitatief hoogwaardig ondersteuningsaanbod is om te anticiperen op de bijzondere, 
nadere vooropleidingseisen. De MBO Raad zorgt voor: 

• het aantrekken van een projectleider bij MBO Diensten voor de uitvoering van het project; 
• facilitaire ondersteuning van de projectleider vanuit het bureau van de MBO Raad op 

administratief, financieel en communicatief gebied; 
• inhoudelijke ondersteuning van de projectleider door de infrastructuur van de MBO Raad ter 

beschikking te stellen. Het gaat hier met name om samenwerking met de bedrijfstakgroep 
Zorg, Welzijn en Sport, beleidsadviseurs met relevante portefeuilles en het benutten van de 
menskracht en expertise van de opleidingen onderwijsassistent en vavo-afdelingen van de 
diverse roc’s. 

Samenstelling: Het bestuur en de managers van de MBO Raad zijn eindverantwoordelijk voor het 
project. In de praktijk verloopt het contact met de (organen van) de MBO Raad, zoals de 
bedrijfstakgroep, vooral via de betrokken beleidsadviseurs.  
Frequentie overleg: MBO Diensten zit in hetzelfde gebouw als de MBO Raad. Daarom kan overleg 
wanneer nodig gemakkelijk en snel plaatsvinden. Periodiek brengt de projectleider een 
voortgangsrapportage uit aan het bestuur en managementteam.  
 
MBO Diensten 
 
Rol: MBO Diensten is een flexibele, professionele projectenorganisatie. MBO Diensten is door de 
MBO Raad opgericht om waar nodig en gewenst snel en deskundig projecten op te kunnen pakken of 
andere dienstverlening te verrichten tegen betaling. MBO Diensten is een zelfstandige stichting, die 
wordt aangestuurd door de directeur van de MBO Raad en ook functioneert onder het bestuur van de 
MBO Raad. MBO Diensten ondersteunt de MBO Raad als penvoerder bij het project. MBO Diensten 
verricht haar werkzaamheden in nauwe samenwerking met de partners in het samenwerkingsverband 
(ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VO-raad en MBO Raad). 
 
 
 



DVE/231863/2014 14/24 

Projectleider 
 
Rol: De projectleider draagt de operationele verantwoordelijkheid voor het project en stuurt het project 
daadkrachtig en resultaatgericht aan. Specifieke taken van de projectleider zijn: 

• opstellen van een plan van aanpak en begroting; 
• opstellen van een plan van eisen waaraan het ondersteuningsaanbod moet voldoen; 
• inhoudelijk afstemmen met het project toetsontwikkeling dat Cito uitvoert in opdracht van de 

Vereniging van Hogescholen en het project syllabus dat SLO uitvoert in opdracht van het 
ministerie van OCW; 

• doen realiseren van kwalitatief hoogwaardige (zelfstudie)materialen inclusief oefenopgaven 
voor de drie kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek), met de 
syllabus van SLO als uitgangspunt; 

• inrichten van de noodzakelijke overlegstructuur en deze actief onderhouden; 
• zorgen voor de totstandkoming van een adequate, dekkende, regionale infrastructuur ter 

uitvoering van het ondersteuningsaanbod in de regio. De projectleider brengt hiervoor de 
regionale behoeften en samenwerkingspatronen in beeld; 

• zorgen voor de totstandkoming van een transparante en werkbare systematiek voor 
vergoeding van de uitvoering van het ondersteuningsaanbod in de regio; 

• contracteren van regionale projectleiders en aantrekken van andere, noodzakelijke expertise;  
• zorgen dat het ondersteuningsaanbod in iedere regio wordt uitgevoerd en toegankelijk is voor 

havisten en mbo-studenten; 
• regelmatig evalueren van het ondersteuningsaanbod; 
• bewaken van de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod; 
• zorgen voor verbinding tussen de diverse regio’s, zodat zij optimaal van elkaars expertise en 

ervaringen gebruik kunnen maken;  
• fungeren als escalatiepunt, als het ergens niet lukt om regionale afspraken te maken dan wel 

te implementeren; 
• communiceren over het project met diverse stakeholders; 
• afleggen van verantwoording aan het bestuur van de MBO Raad en ministerie van OCW. 

Samenstelling: Jacqueline de Schutter 
Frequentie overleg: De projectleider legt periodiek verantwoording af aan de manager(s) en het 
bestuur van de MBO Raad en aan het ministerie van OCW. 
 
Regionale4 projectleiders 
 
Rol: De regionale projectleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie, totstandkoming en 
uitvoering van het ondersteuningsaanbod in de vorm van lessen en andere, ondersteunende 
activiteiten in de regio. De regionale projectleiders: 

• nemen het landelijke ondersteuningsaanbod met leermaterialen daarbij als uitgangspunt; 
• overleggen over de behoefte aan ondersteuning en de programmering met de regionale mbo-, 

havo- en pabo-opleidingen; 

                                                      
4  Een indeling in regio’s moet nog tot stand komen. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de 
huidige instroompatronen naar de pabo’s vanuit mbo en vo en op basis van de huidige 
samenwerkingspatronen die er al zijn in regio’s. 
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• zorgen voor goede communicatie in de regio over het ondersteuningsaanbod en naar de 
landelijke projectleider over de activiteiten in de regio; 

• werven de deelnemers voor het ondersteuningsaanbod samen met de partners in de regio; 
• werven docenten5 voor het ondersteuningsaanbod en rusten hen (waar nodig) toe voor de 

ondersteunende lessen; 
• zorgen voor de uitvoering van een flexibel ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de behoefte 

in de regio; 
• delen kennis en ervaring met de andere, regionale projectleiders en stemmen daarmee af; 
• zorgen voor een goede, financiële registratie en afhandeling (indien nodig inclusief 

accountantsverklaring6) aan het einde van de projectperiode;  
• werken mee aan evaluatie en kwaliteitsverbetering van het aanbod; 
• leggen verantwoording af aan de landelijke projectleider.  

Samenstelling: Het ligt voor de hand om regionale projectleiders bij voorkeur te werven vanuit pabo-
opleidingen. Als dit niet lukt wordt naar een alternatief in de regio gezocht. 
Frequentie overleg: De regionale projectleiders overleggen regelmatig met de landelijke projectleider, 
zowel collectief als op individuele basis.  
 
Begeleidingscommissie 
 
Rol: De begeleidingscommissie vervult een adviserende en informerende rol richting de projectleider. 
Omgekeerd informeert de projectleider de belangrijkste stakeholders van het project over de 
voortgang van het project in de begeleidingscommissie. In de begeleidingscommissie vindt ook 
nadere afstemming plaats over de verwachtingen over en de koers van het project.  
Samenstelling: In de begeleidingscommissie zitten beleidsmedewerkers/-adviseurs van de MBO Raad 
(in ieder geval van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport), Vereniging Hogescholen en 
vertegenwoordiging pabo’s (LOBO), VO-raad, een vertegenwoordiger van het Landelijk Informatie- en 
expertiseCentrum Aansluiting hbo (LICA) en een vertegenwoordiging van organisaties van 
studenten/leerlingen. Het ministerie van OCW neemt deel aan de begeleidingscommissie als 
waarnemer. De projectleider is de voorzitter.  
Frequentie overleg: De begeleidingscommissie komt in 2014 maandelijks bijeen. In de 
daaropvolgende jaren kan de frequentie waarschijnlijk omlaag. 
 
Werkgroep regionale projectleiders 
 
Rol: Afstemming, uitwisseling en voortgangsbespreking tussen de regionale projectleiders onderling, 
de projectleider en een beleidsadviseur van de MBO Raad. De werkgroep faciliteert informatie-
uitwisseling onderling en geeft de mogelijkheid om te leren van elkaar(s aanpak).  
N.B. De werkgroep komt niet in de plaats van de formele contacten en aansturing van de regionale 
projectleiders door de projectleider. 

                                                      
5 Waar mogelijk, is het inhoudelijk wenselijk indien docenten vanuit de pabo’s de lessen kunnen geven. 
Indien dit in onvoldoende mate lukt kunnen ook docenten uit het vo, het vavo of het mbo ingezet 
worden.  
6 Op dit moment wordt nog onderzocht of dit nodig is. 
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Samenstelling: Projectleider (voorzitter), regionale projectleiders, beleidsadviseur MBO Raad en een 
vertegenwoordiging vanuit aansluitingsfunctionarissen van mbo-scholen en pabo- en havo-
opleidingen (voor zover een regionale projectleider die niet al vertegenwoordigt).  
Frequentie overleg: De werkgroep van regionale projectleiders komt in 2014 maandelijks bijeen. 
Daarna kan de frequentie omlaag.  
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4.  Activiteiten, beoogde resultaten en tijdpad  
 
 
4.1. Fases in het project 
 
Het project Instroom pabo kent de volgende fases: 

• Voorbereidingsfase (januari 2014 – juli 2014); 
• Eerste jaar ondersteuningsaanbod (augustus 2014 – juli 2015); 
• Tweede jaar ondersteuningsaanbod (augustus 2015 – juli 2016); 
• Derde jaar ondersteuningsaanbod (augustus2016 – juli 2017); 
• Afronding, borging projectresultaten en verantwoording (augustus 2017 – november 2017). 

 
Het accent van het project ligt duidelijk in de eerste twee fases. In de eerste helft van 2014 moet veel 
voorbereidend werk plaatsvinden op landelijk en regionaal niveau. Het eerste jaar dat het 
ondersteuningsaanbod voor het eerst beschikbaar is, maken havisten en mbo-studenten hier 
vermoedelijk al veel gebruik van. Het is immers het enige jaar waarin zij hiervan gebruik kunnen 
maken als zij per 1 augustus 2015 willen instromen. Tegelijkertijd willen naar verwachting ook mbo-
studenten uit het voorlaatste jaar van hun opleiding al beperkt modulen volgen. 
 
In dit hoofdstuk wordt per fase beknopt beschreven welke activiteiten plaatsvinden, in welk tijdpad en 
wat de beoogde resultaten daarvan zijn. Het overzicht van activiteiten is opgesteld vanuit de 
informatie die in februari 2014 beschikbaar is. In de loop van het project wordt de vraag/behoefte 
vanuit mbo-studenten, havisten en regio’s scherper. Dit kan aanleiding zijn om activiteiten bij te stellen 
of te differentiëren tussen regio’s. 

 
4.2. Voorbereidingsfase (januari 2014 – juli 2014) 

 
In de voorbereidingsfase vinden de volgende activiteiten plaats: 

a. Opstellen plan van aanpak 
Inhoud: De MBO Raad laat een plan van aanpak (met begroting) opstellen voor het project 
Instroom pabo. De sectororganisaties en het ministerie van OCW bespreken het conceptplan 
en de projectleider stelt het plan op basis van deze bespreking bij. 
Resultaat: Een duidelijk concept plan van aanpak dat draagvlak heeft bij de sectororganisaties 
en bij de beleidsdirecties van het ministerie van OCW. Op basis van dit plan dient de MBO 
Raad een subsidie aanvraag in bij het ministerie. 
Tijdpad: januari/februari 2014 

 
b. Finale goedkeuring van het plan van aanpak en begroting door minister OCW 

Inhoud: Op 13 maart 2014 vindt overleg plaats tussen de minister van OCW en de voorzitter 
van de MBO Raad over het concept plan van aanpak en de daarbij horende begroting.  
Resultaat: De minister stemt in met het plan van aanpak en de bijbehorende begroting en 
honoreert de subsidie aanvraag. De MBO Raad ontvangt een 
beschikking voor de uitvoering van het project. 
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c. Inrichten projectorganisatie 

Inhoud: De MBO Raad stelt een projectleider aan bij MBO Diensten en regelt passende 
ondersteuning op financieel, secretarieel en communicatief vlak. De projectleider zorgt voor 
de bemensing van de begeleidingscommissie en werkgroep van regionale projectleiders. De 
projectleider trekt ook expertise aan op het gebied van ontwikkeling van (zelf)studiematerialen 
en leerlijnen voor docenten en/of sluit contracten af met organisaties die hiermee ervaring 
hebben.   
Resultaat: Een duidelijke, adequate projectorganisatie en bemensing van alle functies en 
rollen hierin. Er is voldoende, inhoudelijke expertise aanwezig. 
Tijdpad: januari 2014 – april 2014. 
 

d. In beeld brengen van regionale samenwerkingspatronen en behoeften 
Inhoud: Het ministerie van OCW brengt in beeld hoeveel mbo-studenten en vo-leerlingen in 
het schooljaar 2013-2014 zijn ingestroomd vanuit welke opleiding in welke pabo. De 
projectleider brengt (onder andere via vragenlijsten die worden uitgezet onder leden van de 
bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad en door overleg met de VO-raad 
en contacten met de pabo-opleidingen) in beeld wat de verwachte vraag is aan 
ondersteuningsaanbod vanuit mbo-scholen en havo-opleidingen en welke 
samenwerkingsverbanden er in de regio al zijn  
Resultaat: Een duidelijk beeld van huidige, regionale samenwerking en een indicatie van de 
verwachte vraag van studenten en leerlingen.  
Tijdpad: februari 2014 – maart 2014. 

 
e. Zorgen voor een transparante en werkbare systematiek voor vergoeding van (een deel van) 

de uitvoering van het ondersteuningsaanbod in de regio 
Inhoud: De verzorging van ondersteunende lessen (en/of ander ondersteuningsaanbod) in de 
regio’s en de coördinatie en organisatie van dit aanbod wordt grotendeels betaald vanuit de 
projectmiddelen. Van de verantwoordelijke partijen in de regio (pabo-, mbo- en havo-
opleidingen) wordt ook een eigen bijdrage verwacht in de kosten. De eigen bijdrage bestaat in 
ieder geval uit: 

• de kosten van voor- en nazorg van de lessen door docenten (die zijn overigens 
beperkt vanwege de landelijke materiaalontwikkeling); 

• de kosten van ruimtes waarin de lessen of andere leeractiviteiten plaatsvinden; 
• de kosten van communicatie in de regio (m.n. naar mbo-studenten en havisten om 

hen te werven voor het ondersteuningsaanbod); 
• reiskosten van projectleiders en docenten, die nodig zijn in het kader van het project; 
• kosten van regionale accountantsverklaringen (indien nodig). 

Het ligt voor de hand te werken met een vaste vergoeding voor de regionale projectleiders. 
Verder worden de kosten van het verzorgen van ondersteunende activiteiten voor de mbo-
studenten en havisten vergoed. Hiervoor wordt een systematiek nader uitgewerkt. 
Resultaat: Een duidelijke systematiek voor de vergoeding van de ondersteunende activiteiten 
en lessen in de regio’s. 
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Tijdpad: februari 2014 – april 2014. 
 

f. Werven van regionale projectleiders 
Inhoud: Op basis van de regionale samenwerkingspatronen en de instroom in de pabo’s 
worden de regio’s vastgesteld. Op basis van de regio’s en de mogelijkheden van organisaties 
werft de projectleider regionale projectleiders en sluit een contract met hen. De vraag is welke 
partij binnen de regio bereid c.q. in staat is het feitelijke onderwijsaanbod te organiseren (waar 
nodig met inhuur van docenten van andere partners zoals pabo’s, vo-scholen, vavo en mbo). 
De pabo is de eerste partij die hiervoor wordt uitgenodigd. Mochten pabo’s in een regio dit niet 
kunnen realiseren, dan onderzoekt de projectleider of er andere partners in een regio zijn die 
dit willen en kunnen doen. Per regio moet er in ieder geval sprake zijn van een duidelijk 
aanspreekpunt. 
Resultaat: Een landelijk dekkend netwerk van regionale projectleiders 
Tijdpad: maart 2014 – april 2014. 

 
g. Opstellen van een programma van eisen voor het ondersteuningsaanbod 

Inhoud: De projectleider stelt in overleg met de sectororganisaties een plan van eisen op 
waaraan het onderwijsaanbod moet voldoen. Het gaat hierbij om eisen voor het landelijke 
aanbod van (zelf)studiematerialen, in de regio voor de flexibele toegankelijkheid en de 
kwaliteit van het fysieke (les)aanbod waarvoor bekwame docenten dienen te worden ingezet. 
Resultaat: Een programma van eisen voor het ondersteuningsaanbod dat zowel richting geeft 
aan de landelijke materiaalontwikkeling als aan de organisatie en programmering van het 
aanbod in de regio’s. 
Tijdpad: februari 2014 – maart 2014. 
 

h. In beeld brengen huidige deficiënties havisten en mbo-studenten 
Inhoud: Door afname van concept instroomtoetsen in een pretest bij (een deel van de) 
havisten en mbo-studenten die in 2014 - 2015 willen instromen in pabo-opleidingen ontstaat 
een beeld van hun huidige kennisniveau voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek. Het zicht dat hierdoor ontstaat op feitelijke deficiënties benut de projectleider voor de 
invulling van het ondersteuningsaanbod met zelfstudie leermaterialen en oefenopgaven. Om 
deze activiteit te organiseren is medewerking van Cito, de Vereniging van Hogescholen, de 
VO-raad en de mbo-scholen (via de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport) nodig.  
Resultaat: Een beter onderbouwd beeld van de huidige deficiënties bij havisten en mbo-
studenten op de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 
Tijdpad: maart 2014 – mei 2014. 
 

i. Realiseren van goed toegankelijke zelfstudie materialen en hulpmiddelen voor docenten 
Inhoud: Op basis van de syllabus van SLO worden zelfstudiematerialen ontwikkeld voor de 
drie kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek). Zo veel mogelijk 
wordt bestaand materiaal van uitgevers, pabo-, vo-, vavo- en mbo-opleidingen gebruikt. Deze 
materialen worden toegankelijk gemaakt op een website, evenals 
oefenopgaven en voorbeeldopgaven en -toetsen voor mbo-studenten 
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en havisten. De website bevat voorts hulpmiddelen voor docenten, zoals verschillende 
leerlijnen die passen bij verschillende wijzen om de leerstof in lessen aan te bieden.  
Resultaat: Een (zowel technisch als praktisch) goed toegankelijke leeromgeving die zelfstudie 
van havisten en mbo-studenten faciliteert en het uitgangspunt vormt voor ondersteunende 
lessen o.a. doordat voor docenten leerlijnen beschikbaar zijn die verschillende typen 
ondersteuningsaanbod faciliteren.  
Tijdpad: april 2014 – juli 2014. 

 
j. Inrichten van het ondersteuningsaanbod in de regio’s 

Inhoud: Op basis van de regionale ondersteuningsbehoefte en het landelijk ontwikkelde 
materiaal, maken de regionale projectleiders een concreet plan voor extra ondersteuning van 
de toekomstige pabo-studenten. Dit doen zij in overleg met hun regionale partners en de 
landelijke projectleiding. Het plan bestaat doorgaans uit verschillende typen activiteiten op 
verschillende momenten in het jaar. Voor de uitvoering van het ondersteuningsaanbod worden 
in eerste instantie docenten van de pabo, het mbo en vavo gebruikt. Waar nodig kunnen ook 
docenten uit het vmbo-t of havo worden ingezet.  
De projectleider fungeert als escalatiepunt; daar waar het niet lukt om regionale afspraken te 
maken dan wel te implementeren komt de projectleider in beeld. Hiervoor heeft de 
projectleider waar nodig werkoverleg met de partijen vertegenwoordigd in de 
begeleidingscommissie.  
Resultaat: Regionaal ondersteuningsaanbod dat aansluit op de behoeften van toekomstige 
pabo-studenten en de mogelijkheden in de regio.  
Tijdpad: mei – juli 2014. 

 
k. Communicatie over de bijzondere, nadere vooropleidingseisen per augustus 2015 en het 

ondersteuningsaanbod 
Inhoud: Het is van groot belang dat mbo-studenten en havisten voor de zomer van 2014 
geïnformeerd worden over de bijzondere, nadere vooropleidingseisen per 1 augustus 2015 èn 
over het ondersteuningsaanbod. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld dat rekening 
houdt met communicatie vanuit verschillende actoren (ministerie van OCW, de 
sectororganisaties, het LICA en organisaties van mbo-studenten en vo-scholieren). Dit 
communicatieplan wordt in nauw overleg met het ministerie van OCW opgesteld. In dit kader 
wordt een centraal punt (website) ingericht waar leerlingen en studenten vragen kunnen 
stellen over waar het ondersteuningsaanbod in hun regio plaats vindt.  
Resultaat: Een communicatieplan en voor een deel al uitgevoerde communicatieactiviteiten. 
Tijdpad: Januari – juni 2014. 

 
N.B. De complexiteit in deze voorbereidingsfase is groot. Vanwege het krappe voorbereidingstraject is 
er overlap tussen activiteiten in de tijd, ook waar deze logischerwijze in elkaars verlengde zouden 
liggen en waar het andere, aan dit project gerelateerde trajecten betreft. Dit vraagt van alle partijen 
een soepele opstelling, flexibiliteit en de bereidheid om koerszoekend te werk te gaan en waar nodig 
tussentijds bij te stellen. De MBO Raad zal tijdig met de subsidieverstrekker (ministerie) in overleg 
treden wanneer bijstelling van de begroting bij dit plan van aanpak nodig is. 
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Het volgende schema geeft inzicht in de activiteiten in deze fase en de overlap in de tijd. 
 

Schema: Activiteiten in de voorbereidingsfase uitgezet in maanden in 2014 
 

 J F M A M J J 

Opstellen plan van aanpak        

Inrichten projectorganisatie        

In beeld brengen van 
regionale samenwerking en 
behoeften 

       

Uitwerken systematiek 
vergoeding 
ondersteuningsaanbod 

       

Werven regionale 
projectleiders 

       

Opstellen programma van 
eisen 
ondersteuningsaanbod 

       

In beeld brengen huidige 
deficiënties mbo-studenten 

       

Realiseren leeromgeving 
met zelfstudie materialen 

       

Inrichten 
ondersteuningsaanbod  
in de regio’s 

       

Communicatie 
toelatingseisen en 
ondersteuningsaanbod 

       

 
4.3. Eerste jaar ondersteuningsaanbod (augustus 2014 – juli 20157) 

 
a. Werven deelnemers voor het ondersteuningsaanbod in 2014 - 2015 

Inhoud: Potentiële deelnemers aan het ondersteuningsaanbod worden geïnformeerd over de 
concrete mogelijkheden in hun regio en schrijven zich hier op in. Deze activiteit start (waar 
mogelijk) al voor de zomer van 2014. Omdat er in de regio’s zowel een longitudinaal aanbod 
(van lessen die iedere week plaatsvinden) als een gecomprimeerd aanbod (bijvoorbeeld in 
vakanties) is, loopt de aanmelding in feite gedurende het gehele schooljaar. Ook moet 
rekening worden gehouden met mbo-studenten en havisten, die pas laat een studie- en 
beroepskeuze maken en hun kennis dan alsnog moeten kunnen bijspijkeren. 

                                                      
7 Gepland wordt op schooljaren, in feite begint de werving al voor het schooljaar en de evaluatie en 
kwaliteitsborging wordt pas na het schooljaar afgerond. 
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Resultaat: Alle potentiële deelnemers aan het traject zijn geïnformeerd over het aanbod, 
begrijpen het belang ervan en hebben de gelegenheid gekregen zich in te schrijven op het 
ondersteuningsaanbod. 
Tijdpad: juni 2014 – juli 2015. 

 
b. Uitvoeren ondersteuningsaanbod in de regio’s 

Inhoud: In het schooljaar 2014 – 2015 is het ondersteuningsaanbod voor het eerst 
beschikbaar. Het aanbod kan verschillende typen activiteiten bevatten, afhankelijk van de 
gebleken (regionale) behoefte en mogelijkheden. In de begroting is gerekend met een 
longitudinaal aanbod voor mbo-studenten gedurende 32 weken en een gecomprimeerd 
aanbod voor havisten. In de praktijk kan dit er echter anders uit zien. Verder is er rekening 
mee gehouden dat in het eerste jaar alle laatstejaars mbo-studenten deelnemen aan het 
longitudinale aanbod, die willen doorstromen naar de pabo, en een kwart vanuit het 
voorlaatste jaar. Bij havisten is in de begroting rekening gehouden met een deelname van 
25% van de laatstejaars leerlingen, die door willen stromen naar de pabo en voor twee 
vakgebieden een intensieve cursus van 40 uur volgen. Deze inschatting voor deelname van 
havisten aan de ondersteunende lessen is samen met de VO-raad gemaakt en gebaseerd op 
het feit dat havisten voor alle vakgebieden de leerstof tot en met leerjaar havo3 hebben 
gehad. Voor de vakken waarin zij geen eindexamen hebben gedaan gaat het dus alleen om 
het weer ‘ophalen’ van de leerstof.  
Resultaat: Het geplande ondersteuningsaanbod is uitgevoerd en toekomstige pabo-studenten 
zijn toegerust voor de toelatingstoetsen 
Tijdpad: augustus 2014 – juli 2015. 

 
c. Bewaken kwaliteit ondersteuningsaanbod 

Inhoud: De landelijke projectleider geeft in overleg met de begeleidingscommissie en 
regionale projectleiders vorm aan een evaluatiesysteem om de kwaliteit van en waardering 
voor het aanbod te meten. Op grond van de metingen en de behaalde scores op de 
toelatingstoetsen worden verbeteracties uitgezet. 
Resultaat: Overzicht van evaluaties en verbeteracties. 
Tijdpad: september 2014 – september 2015. 

 
4.4. Tweede jaar ondersteuningsaanbod (augustus 2015 – juli 2016) 

 
a. Werven deelnemers voor het ondersteuningsaanbod in 2015 - 2016 

Inhoud: Potentiële deelnemers aan het ondersteuningsaanbod worden geïnformeerd over de 
concrete mogelijkheden in hun regio en schrijven zich hier op in. Deze activiteit start voor de 
zomer van 2015. Omdat er in de meeste regio’s zowel een longitudinaal aanbod (van lessen 
die iedere week plaatsvinden) als een gecomprimeerd aanbod (bijvoorbeeld in vakanties) is, 
loopt de aanmelding in feite gedurende het gehele schooljaar. Ook moet rekening worden 
gehouden met mbo-studenten, die pas laat een studie- en beroepskeuze maken. De werving 
richt zich niet meer op havisten. 
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Resultaat: Alle potentiële deelnemers aan het traject zijn geïnformeerd over het aanbod, 
begrijpen het belang ervan en hebben de gelegenheid gekregen  zich in te schrijven op het 
ondersteuningsaanbod. 
Tijdpad: juni 2015 – juli 2016. 
 

b. Uitvoeren ondersteuningsaanbod in de regio’s 
Inhoud: In het schooljaar 2015 – 2016 wordt het (bijgestelde) ondersteuningsaanbod voor het 
tweede jaar uitgevoerd. Het aanbod kan verschillende typen activiteiten bevatten, afhankelijk 
van de gebleken behoefte, evaluaties en mogelijkheden. In de begroting is gerekend met 
longitudinaal aanbod voor mbo-studenten gedurende 32 weken. In de praktijk kan dit er echter 
anders uit zien en zullen er vermoedelijk ook intensieve cursussen in vakanties zijn. Verder is 
er rekening mee gehouden dat in dit jaar driekwart van de laatstejaars mbo-studenten, die 
door willen stromen naar de pabo, deelneemt en de helft vanuit het voorlaatste jaar.  
Resultaat: Het geplande ondersteuningsaanbod is uitgevoerd en mbo-studenten die naar de 
pabo willen zijn toegerust voor de toelatingstoetsen. 
Tijdpad: augustus 2015 – juli 2016. 

 
c. Bewaken kwaliteit ondersteuningsaanbod 

Inhoud: Ook in het tweede uitvoeringsjaar wordt de kwaliteit van en waardering voor het 
aanbod gemeten. Op grond van de metingen worden verbeteracties uitgezet. 
Resultaat: Overzicht van evaluaties en verbeteracties. 
Tijdpad: september 2015 – september 2016. 

 
4.5. Derde jaar ondersteuningsaanbod (augustus 2016 – juli 2017) 

 
a. Werven deelnemers voor het ondersteuningsaanbod in 2016 - 2017 

Inhoud: De werving vindt plaats conform het tweede projectjaar. 
Resultaat: Alle potentiële mbo-deelnemers aan het traject zijn geïnformeerd over het aanbod, 
begrijpen het belang ervan en hebben de gelegenheid gehad zich in te schrijven op het 
ondersteuningsaanbod. 
Tijdpad: juni 2016 – juli 2017. 

 
b. Uitvoeren ondersteuningsaanbod in de regio’s 

Inhoud: In het schooljaar 2016 – 2017 wordt het (bijgestelde) ondersteuningsaanbod voor het 
derde jaar uitgevoerd voor mbo-studenten. In de begroting is gerekend met longitudinaal 
aanbod voor mbo-studenten gedurende 32 weken, maar in de praktijk zal er waarschijnlijk 
afwisseling van longitudinaal en gecomprimeerd aanbod zijn. In de begroting is rekening 
gehouden met deelname van de helft van de laatstejaars mbo-studenten (de andere helft 
heeft deelgenomen in het voorgaande jaar).  
Resultaat: Het geplande ondersteuningsaanbod is uitgevoerd en mbo-studenten die naar de 
pabo willen zijn toegerust voor de toelatingstoetsen. 
Tijdpad: augustus 2016 – juli 2017. 
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c. Bewaken kwaliteit ondersteuningsaanbod 
Inhoud: Ook in het derde uitvoeringsjaar wordt de kwaliteit van en waardering voor het aanbod 
gemeten. Op grond van de metingen worden verbeteracties uitgezet. 
Resultaat: Overzicht van evaluaties en verbeteracties. 
Tijdpad: september 2016 – september 2017 

 
4.6. Afronding, borging projectresultaten en financiële en inhoudelijke verantwoording 

(augustus 2017 – november 2017) 
 

a. Borging projectresultaten 
Inhoud: Op basis van de evaluaties in het laatste projectjaar worden de zelfstudiematerialen 
en de leeromgeving licht bijgesteld. Van belang is dat de leeromgeving en de daarin 
opgenomen materialen beschikbaar blijven voor toekomstige studenten die willen instromen in 
de pabo. Hiervoor draagt het project deze leeromgeving over aan een partij die deze 
duurzaam wil onderhouden en ter beschikking wil stellen aan toekomstige pabo-studenten. In 
een vroegtijdig stadium wordt verkend wie deze partij zou kunnen zijn. In ieder geval wordt 
onderzocht of SLO deze taak op zich kan nemen.  
Resultaat: De leeromgeving is duurzaam ondergebracht bij een partij, die deze tenminste voor 
een aantal jaren wil onderhouden en beschikbaar wil stellen aan alle studenten die willen 
instromen in de pabo.  
Tijdpad: juli 2017 – november 2017. 
 

b. Inhoudelijke en financiële verantwoording 
Inhoud: Aan het einde van de projectperiode vindt de formele afronding richting het ministerie 
van OCW plaats. Hiervoor stelt een accountant een accountantsverklaring op en legt de 
projectleider inhoudelijk en financieel verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en 
gerealiseerde resultaten en de besteding van de middelen.  
Resultaat: Er is een accountantsverklaring en een inhoudelijke en financiële eindrapportage 
over het project. 
Tijdpad: oktober 2017 – november 2017. 
 


