
Programma van eisen ondersteuningsaanbod project Instroom pabo          28-03-2014   
 
 
1. Eisen aan het landelijke materiaalaanbod  
 

1. Het landelijke materiaalaanbod bestaat uit materialen voor aspirant pabo-studenten en 
materialen voor docenten die aspirant pabo-studenten voorbereiden op de bijzondere, nadere 
vooropleidingseisen. 

2. Het landelijke materiaalaanbod voor aspirant pabo-studenten bestaat uit leermaterialen die 
dekkend zijn voor de uitgewerkte leerdoelen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek, zoals opgenomen in de syllabi van SLO. Deze leermaterialen bestaan uit: 

• Content/leerstof die geschikt is voor zelfstudie; 
• Verwerkingsopgaven bij de leerstof; 
• Toetsvragen; 
• Een complete voorbeeldtoets per vakgebied.   

3. De leermaterialen zijn geschikt voor zelfstudie en voor ondersteuning van lessen. 
4. De leermaterialen zijn per vakgebied opgedeeld in thema’s, tijdvakken en kernconcepten 

aansluitend bij de leerdoelen. 
5. Per vakgebied wordt onderscheid gemaakt tussen basisaanbod (dat de leerdoelen compact 

afdekt) en verrijkingsstof. 
6. Voor docenten bestaat het landelijke aanbod uit leerlijnen en extra leermaterialen per 

vakgebied. 
7. De leerlijnen voor docenten die lessen gaan verzorgen aan aspirant pabo-studenten bestaan 

in ieder geval uit: 
• Een longitudinale leerlijn (per vakgebied 2 uur in de week, 32 weken lang). 
• Een intensieve zomer- (of andere vakantie) cursus van circa een week per vak. 
• Een leervariant in avonden of zaterdagen. 

8. De materialen voor studenten en docenten worden ter beschikking gesteld op een openbare, 
laagdrempelige web-omgeving.  

  
2. Eisen aan het ondersteuningsaanbod in de regio’s    

1. Het ondersteuningsaanbod in de regio komt tot stand in overleg met alle pabo’s, mbo-scholen, 
vo-scholen en vavo’s in de regio. 

2. Het ondersteuningsaanbod in de regio kent meerdere varianten en meerdere momenten van 
aanbieden, zodat zowel groepen (van de mbo-opleiding onderwijsassistent bijvoorbeeld) als 
geïnteresseerde individuen (van havo/vavo- en mbo-opleidingen) een ondersteuningstraject 
aangeboden krijgen dat past bij hun leerbehoefte en dat geprogrammeerd is op een tijdstip 
dat voor hen mogelijk is. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan de volgende varianten: 

• Een longitudinaal lesaanbod (per vakgebied 2 klokuur in de week, 32 weken lang). 
• Een intensieve zomer- (of andere vakantie) cursus van circa een week van 40 uur per 

vak. 
• Een leervariant in avonden of zaterdagen. 

3. Het ondersteuningsaanbod wordt op economische wijze georganiseerd. Dat wil zeggen dat 
een gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen uitgangspunt is.  

4. Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de momenten van toetsafname (waarschijnlijk voor 1 
mei en in augustus). 

5. Voor het ondersteuningsaanbod worden bekwame docenten ingezet, bij voorkeur afkomstig 
van pabo’s, vavo-opleidingen, mbo-scholen of havo-opleidingen.   
 


