Voorbereiding op de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo via zelfstudie
Hoe kun je je via zelfstudie voorbereiden op de toelatingstoets voor geschiedenis? Hieronder volgen 8
stappen voor een studieplan:

Stap 1 Oriëntatie op de toelatingstoets
Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staan vier oefentoetsen, gemaakt door Cito. Ga naar Bekijk het
studiemateriaal voor geschiedenis en dan naar B Ondersteunend materiaal. Kies hier voor Oefentoets
2014 en probeer deze te maken. Zo krijg je een idee hoe de toelatingstoets in elkaar zit en ook van je
eigen kennis.

Stap 2 Keuze studiemateriaal
Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staan titels van studiemateriaal dat aansluit bij de leerdoelen van
de toelatingstoets. Ga naar Bekijk het studiemateriaal voor geschiedenis en dan naar A Studiemateriaal
dat leerdoelen toelatingstoets dekt. Maak uit de lijst een keuze van tenminste één materiaal waarmee je
voor de zelfstudie aan de slag gaat.

Stap 3 Handreiking SLO: Oriëntatie op de leerstof
Welke kennis je moet beheersen voor de toelatingstoets staat in de Handreiking SLO. In hoofdstuk 2 van
de Handreiking SLO staat een toelichting op de leerstof, onderverdeeld in vakgebonden vaardigheden en
in de tien tijdvakken. En in hoofdstuk 3 staan de leerdoelen op basis waarvan de toelatingstoets is
opgesteld. Ga naar www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, bekijk het studiemateriaal voor geschiedenis en
dan naar Handreiking SLO. Download of print deze handreiking.

Stap 4 Vakgebonden vaardigheden
Bestudeer in de Handreiking SLO paragraaf 2.2. Vakgebonden vaardigheden. Voor de oefening van de
begrippen die bij deze vakgebonden vaardigheden horen staat op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
een begrippenlijst geschiedenis. Ga naar Bekijk het studiemateriaal voor geschiedenis, vervolgens naar B
Ondersteunend materiaal en vandaar naar Begrippenlijst. Oefen de begrippen uit het A-deel.
In paragraaf 3.1 van de Handreiking SLO staan de leerdoelen die bij de vakgebonden vaardigheden
geschiedenis horen. Probeer de begrippen in die leerdoelen te verwoorden. Lukt dit niet? Ga dan terug
naar paragraaf 2.2 in de Handreiking SLO en naar de begrippenlijst en bestudeer die nogmaals.

Stap 5 De tien tijdvakken
Het geschiedenisverhaal is geordend in tien tijdvakken.
Neem nu het eerste tijdvak op de volgende manier door:
• Lees in de Handreiking SLO in paragraaf 2.3 de beschrijving van tijdvak 1 Tijd van Jagers en
Boeren (tot 3000 v. C.).
• Bestudeer in het gekozen studiemateriaal van stap 2 tijdvak 1.
• Oefen met de begrippenlijst op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl de begrippen die bij tijdvak 1
horen.
• Probeer de leerdoelen over tijdvak 1 in paragraaf 3.2, onderdeel B1, in eigen woorden te
beschrijven: de inhoud van de genoemde namen, begrippen en ontwikkelingen en de daarbij
horende jaartallen.
• Lukt dat niet op alle onderdelen dan voor die onderdelen terug naar het begin van stap 5.
Doe hetzelfde voor de volgende negen tijdvakken.

Stap 6 De kaartenbijlage in de Handreiking SLO

Bekijk met de kennis die je tot nu toe hebt verworven van de tien tijdvakken in de Handreiking SLO bijlage
1 Kaarten. Bestudeer kaart 1. Bij welk tijdvak hoort deze kaart? En: welke informatie bevat deze kaart?
Doe hetzelfde met de volgende kaarten.

Stap 7 De voorbeeldopgaven in de Handreiking SLO
Bekijk met de kennis die je tot nu toe hebt verworven van de vakgebonden vaardigheden en van de tien
tijdvakken in de Handreiking SLO bijlage 2 Voorbeeldopgaven. Lees de Toelichting bij de vraag om te
oefenen in de wijze hoe je de vragen in de Toelatingstoets moet beantwoorden.

Stap 8 Zelf toetsen
Ga op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl naar Bekijk het studiemateriaal voor geschiedenis en dan naar
B Ondersteunend materiaal. Kies hier voor Oefentoets 2014 en probeer deze te maken.
Bij de antwoorden staat op welk tijdvak het goede antwoord betrekking heeft. Wanneer je antwoord niet
goed is of je geen antwoord wist ga dan naar stap 5 en bestudeer het bijbehorend tijdvak nogmaals.
Herhaal vervolgens deze stap 8 voor Oefentoets 2015, 2016 en 2017.

Je bent nu klaar voor de toelatingstoets Geschiedenis!
Cees van der Kooij, Helpdesk docent

