
 

 

Toelatingstoets Pabo 
Wat vinden aspirant pabostudenten moeilijk? 

 

 

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek 

 

Waarom is deze foto bruikbaar bij de drie vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur & techniek?   
Aardrijkskunde: uiterwaarden en agrarisch gebied; dampkring en mistvorming  
Geschiedenis: de Slag om Arnhem, A bridge too far 
Natuur & Techniek: elektriciteitsmasten en treinen 

 

 

 

1 
 



 

Inhoud 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2 Totstandkoming van de Toelatingstoetsen ..................................................................................... 3 
2.1 Inhoud ..................................................................................................................................... 4 
2.2 Ontwikkeling ............................................................................................................................ 4 

3 Van Toelatingstoets naar de uitslag ................................................................................................ 4 
3.1 Analyse .................................................................................................................................... 5 
3.2 Examencommissie en uitslag................................................................................................... 5 

4 Resultaten van aspirant-pabostudenten ......................................................................................... 6 
4.1 Kernthema’s bij Aardrijkskunde .............................................................................................. 7 
4.2 Tijdvakken bij Geschiedenis .................................................................................................. 10 
4.3 Kennisdoelen bij Natuur & Techniek ..................................................................................... 13 

5 Beschrijvingsvragen en toepassingsvragen ................................................................................... 17 

6 Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................................ 22 
6.1 De 9 stappen volgens Roger Baltus ....................................................................................... 23 

Bijlage: Artikel Standaardsetting ........................................................................................................ 24 
 

 

 

 

 

2 
 



1 Inleiding 
Sinds het studiejaar 2015 – 2016  zijn er bijzondere nadere toelatingseisen voor iedereen die de 
opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) wil volgen.  

Om het basisniveau van de instroom op de pabo te verhogen, moeten aspirant studenten over een 
zeker kennis- en vaardigheidsniveau beschikken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur &techniek. Dit niveau kan een aspirant-student aantonen door een havo-eindexamen in dat 
vak te doen, of door een toelatingstoets te maken.  

Deze notitie geeft achtergrondinformatie over hoe de toelatingstoets tot stand is gekomen, en welke 
processen doorlopen worden om de uitslagen op de toelatingstoets op te leveren. Daarna geven we 
een update over de prestaties van studenten. Per vakgebied wordt beschreven welke domeinen en 
vragen de aspirant-studenten lastig vonden.  Tot slot geven we enkele tips en trucs voor docenten bij 
de voorbereiding op de toetsen. 

2 Totstandkoming van de Toelatingstoetsen 
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek  geldt dat zij naast rekenen en 
taal een belangrijke plaats innemen in het curriculum op de pabo. Het is van belang dat aankomende 
leerkrachten in het basisonderwijs de benodigde  “denk- en beoordelingskaders” ontwikkelen om de 
wereld ons heen toegankelijk en begrijpelijk te maken voor basisschoolleerlingen.  

Het gaat bij de Toelatingstoetsen daarom in zijn algemeenheid niet zozeer om het toetsen van 
feitenkennis, maar om het toetsen van begrip en van beoordelingsvermogen, het inschatten van 
feiten en contexten op hun waarde, op het belang ervan voor het heden en de toekomst en  het 
leggen van verbanden tussen feiten, contexten en gebeurtenissen.  
Dit betekent dat in de voorbereiding  op deze toetsen het niet zozeer een kwestie is van het uit het 
hoofd leren van feiten en begrippen of specifieke onderwerpen, maar dat een gedegen basis van 
zowel kennis, als de toepassing  van die kennis op situaties of bronnen vereist is. 

De Toelatingstoetsen zijn meetinstrumenten waarmee op efficiënte wijze getoetst wordt of aspirant 
pabostudenten voor genoemde vakgebieden over voldoende  basiskennis en 
toepassingsvaardigheden beschikken om de pabo met succes te kunnen afmaken. Het zijn toetsen 
waarmee een slaag-zak-beslissing  genomen kan worden over de vakgebieden Aardrijkskunde, 
Geschiedenis en Natuur en Techniek. Het zijn dus uitdrukkelijk geen diagnostische toetsen. Voor 
diagnostische  toetsen gelden andere toetsspecificaties1.  

  

1 voor diagnostisch gebruik op domeinniveau zouden deze toetsen tenminste 3 tot4 x zo uitgebreid moeten zijn om een betrouwbare 
uitspraak te kunnen doen  

3 
 

                                                           



2.1 Inhoud 
Het SLO-adviesrapport “Naar een instapniveau pabo” uit 2013 vormt de basis van de toelatingstoets. 
Dit advies  bevat een inhoudelijke beschrijving van de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en het domein natuur & techniek dat bestaat uit de vakgebieden 
biologie en natuurkunde.  

Naast deze inhoudelijke beschrijvingen  is er per vak een handreiking geschreven.  De handreiking is 
bedoeld voor aspirant-pabostudenten en bevat een inhoudelijke toelichting bij de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. De inhoud van de toelatingstoetsen 
ligt hiermee vast.  

2.2 Ontwikkeling 
De constructie van de toelatingstoetsen bestaat uit de volgende drie stappen: 
1 Met de handreiking gaat Cito samen met een groep van vakdocenten van verschillende pabo’s 

aan de slag. De docenten bedenken de opgaven. Deze opgaven worden in de groep uitgebreid 
besproken met een toetsdeskundige met vakinhoudelijke en vakdidactische kennis. De opgaven 
worden gecontroleerd op de inhoud, bijgeschaafd, aangevuld en verhelderd. 

2 De opgaven gaan daarna naar een vaststellingscommissie. Dat is een expertgroep, waarin weer 
andere vakdocenten zitting hebben. Zij checken of een opgave voldoet aan de gestelde eisen 
(niveau en inhoud), en controleren of de verzameling goedgekeurde opgaven voldoet aan de 
verdeling zoals is vastgesteld in de toetsmatrijs. 

3 Uit de uiteindelijk set vastgestelde opgaven worden de toelatingstoetsen samengesteld. Bij de 
standaardsetting bepaalt een groep van 30 mbo-, vo- en pabodocenten hoeveel opgaven een 
student  goed moet hebben om te slagen op de toets. Zij bepalen gezamenlijk volgens een 
gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde methode de vereiste vaardigheid voor 
het vakgebied. Op basis van deze vereiste vaardigheid wordt vervolgens per toetsversie de 
cesuur bepaald. Hoe dit precies gaat kunt u lezen in het artikel “Docenten bepalen mede de 
inhoud en cesuur van de pabo toelatingstoetsen” in de bijlage.   

De opgaven zijn nu voldoende beoordeeld, gescreend, gecheckt en “ge-dubbel-checkt” om in een 
toets te worden opgenomen voor afname. Toch is na de afname nog een uitgebreide 
psychometrische analyse  nodig om de definitieve cesuur per toets te leggen en om de kwaliteit van 
de opgaven te monitoren. Opgaven die ondanks de verwachtingen van de vakdocenten en experts 
geen goed onderscheid blijken te maken tussen kandidaten met voldoende kennis en vaardigheid en 
kandidaten met onvoldoende kennis en vaardigheid, worden uit de opgavenbank verwijderd. 
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3 Van Toelatingstoets naar de uitslag  
Wanneer de inhoud is bepaald, de opgaven zijn gemaakt, de toetsen zijn samengesteld en de cesuur 
is vastgelegd, dan is het de beurt aan de studenten.  In april is het eerste toetsvenster. Studenten 
maken de toetsen op een pabo naar keuze. Een week lang hebben zij de mogelijkheid  om voor elk 
vak één toelatingstoets te maken.  Een student kan zelf kiezen voor welke vakken hij of zij een toets 
wil maken. Elk jaar zijn er zes toetsvensters waarin studenten de toetsen kunnen maken. 

Tijdens de afnames kan er iets gebeuren waar studenten een klacht over hebben. Studenten kunnen 
hun klacht dan voorleggen aan de klachtencommissie. Klachten kunnen inhoudelijk of procedureel 
van aard zijn. De klachtencommissie bepaalt of de klacht gegrond is. Als er een inhoudelijke klacht is, 
dan wordt de klacht voorgelegd aan de examencommissie, deze beslist of naar aanleiding daarvan 
een bijstelling in de cesuur of toets nodig is.  Als er een procedurele klacht is wordt deze conform het 
klachtenprotocol afgehandeld. In 2016 zijn er geen inhoudelijke of procedurele klachten geweest. 

3.1 Analyse 
Na afloop van het toetsvenster worden de resultaten geanalyseerd. Als eerste worden de opgaven 
zelf  geanalyseerd. Zijn de opgaven niet te moeilijk of te makkelijk?  Kan de opgave een onderscheid 
maken tussen leerlingen die goed zijn in het vak en die minder goed zijn in het vak?  

Opgaven die niet goed functioneren in de toets worden nog een keer gecontroleerd. Inhoudelijke 
toetsdeskundigen bekijken of de opgave daadwerkelijk klopt. Ook controleren zij nogmaals de 
vraagstelling, meten we wel echt wat we willen meten?   

Ook analyseren we de toetsen, om te onderzoeken of de toetsen even moeilijk zijn. De vaardigheid 
van de student moet immers de doorslag geven of een student wel/niet slaagt op de toets, en niet de 
moeilijkheid van de toets. Een moeilijke toets krijgt een andere grens tussen een voldoende en een 
onvoldoende uitslag dan een makkelijker  toets. 

3.2 Examencommissie en uitslag 
Het advies van de inhoudelijk toetsdeskundigen gaat naar de examencommissie. Ook eventuele 
inhoudelijke klachten die binnen zijn gekomen via de klachtencommissie worden besproken.  De 
examencommissie kan onduidelijke vragen uit de toets schrappen en beslist vervolgens welke 
opgaven mee tellen in de toets voor het bepalen van de uitslag.  

Daarnaast worden de psychometrische resultaten bekeken en wordt beslist of de cesuur vanuit 
standaardsetting gehandhaafd kan worden of dat er aanleiding is om deze bij te stellen. 

Studenten ontvangen per post de uitslag op hun toelatingstoetsen. De geslaagden ontvangen 
daarnaast natuurlijk ook een certificaat. Dit certificaat is 1 jaar en 9 maanden geldig. 
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4 Resultaten van aspirant-pabostudenten 
Slagingspercentages geven een beeld hoe moeilijk de kandidaten de toetsen vinden. Tabel 1 bevat de 
slagingspercentages van het aantal gemaakte toelatingstoetsen, uitgesplitst naar de vooropleiding 
van kandidaten. Kandidaten met havo of een andere vooropleiding slagen voor 75% van de door hen 
afgelegde toelatingstoetsen, kandidaten met mbo als vooropleiding slagen voor 70% van de door hen 
afgelegde toelatingstoetsen. 

Tabel 1 Totaal aantal en (percentage) geslaagd  april t/m augustus 2016 

 
havo mbo anders totaal 

Totaal aantal toelatingstoetsen 4.555 4.786 1004 10.345 
Totaal aantal toetsen geslaagd 3.535 3.369 714 7.618 
% 78% 70% 71% 74% 
Geslaagd voor Toelatingstoets Aardrijkskunde 1.322 1.140 259 2.721 
Geslaagd voor Toelatingstoets Geschiedenis 706 1.082 226 2.014 
Geslaagd voor Toelatingstoets Natuur & Techniek 1.507 1.147 229 2.883 

 

Tabel 2 bevat de aantallen afnames, het aantal geslaagd en de slagingspercentages voor de 
toelatingstoetsen voor alle kandidaten, uitgesplitst naar specifieke mbo-opleiding.  

Tabel 2  Aantal afnames en slagingspercentages in april t/m augustus 2016, uitgesplitst naar mbo-sector. 

opleiding Aantal afnames Aantal geslaagd % geslaagd 
MBO sector Groen 30 30 100% 
MBO sector Techniek 97 79 81% 
MBO sector Z&W, Onderwijsassistent 3415 2428 71% 
MBO sector Z&W, anders 381 272 71% 
MBO sector Economie 463 314 68% 
MBO sector Z&W, Pedagogisch Werk 386 246 64% 

 
Uit deze  twee tabellen valt af te lezen dat MBO kandidaten in het algemeen en daarbinnen de 
groepen vanuit de sectoren Zorg & Welzijn, Pedagogisch Werk en Economie de Toelatingstoetsen het 
moeilijkst vinden. Deze groepen verdienen bij de voorbereidingslessen daarom de meeste aandacht. 
De mbo kandidaten vanuit de sectoren Groen en Techniek doen het erg goed, beter dan de 
kandidaten met een havo diploma. 

Een vraag die vaak vanuit het veld komt is: hoe doen studenten het nu op de toetsen, wat kunnen ze 
goed, en wat vinden ze lastig? Docenten willen hier aandacht aan besteden in de lessen.  Daarom 
beschrijven de volgende drie paragrafen de moeilijke en makkelijke kernthema’s bij Aardrijkskunde, 
de moeilijke en makkelijke tijdvakken bij Geschiedenis en de moeilijke en makkelijke kennisdoelen bij 
Natuur & Techniek. Bij elk vak zijn steeds drie voorbeelden van moeilijke opgaven opgenomen. 
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4.1 Kernthema’s bij Aardrijkskunde 
In tabel 3 is voor elk kernthema van de toelatingstoetsen Aardrijkskunde het aantal opgaven in de 
toets weergegeven, zoals in de toetsmatrijs in de Handreiking (SLO, 2014). De derde en vierde kolom 
bestaan uit het gemiddeld percentage kandidaten dat de opgaven voor dit kernthema correct heeft 
beantwoord in 2718 toelatingstoetsen in 2015 respectievelijk 2472 toetsen in 2016. De kernthema’s 
zijn gesorteerd op het gemiddeld percentage correct in 2016.  

Tabel 3 Aantal opgaven en gemiddeld percentage correct van de opgaven voor de toelatingstoetsen Aardrijkunde in 2015 
en 2016, uitgesplitst naar kernthema. 

  2015 (N=2718) 2016 (N=2472)  

Kernthema’s Aardrijkskunde 
Toets 

matrijs 
Gemiddeld % 

correct  
Gemiddeld % 

correct 
Verschil 

B07 Bronnen van energie 4 68% 69% +1 
B05 Grenzen en identiteit 8 69% 67% -2 
B04 Arm en rijk 4 60% 64% +4 
B01 Aarde, klimaat en landschap 12 60% 62% +2 
B03 Bestaansmiddelen 8 62% 62% 0 
B08 Water 6 66% 62% -4 
B02 Bevolking en ruimte 10 64% 59% -5 
B06 Krachten der aarde 8 56% 59% +3 
Totaal 60 63% 63% 0 

In figuur 1 zijn de gegevens in de derde en vierde kolom van tabel 3 grafisch weergegeven.  

Figuur 1 Gemiddeld percentage correct voor de toelatingstoetsen Pabo Aardrijkskunde in 2015 en 2016,  
per kernthema. 
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Kandidaten hebben de meeste moeite met het kernthema Krachten der aarde. De twee kernthema’s 
Bronnen van energie en Grenzen en identiteit blijken het meest eenvoudig in zowel 2016 als in 2015. 
Figuur 1 laat geen eenduidige af- of toename van het gemiddelde percentage correct per kernthema 
zien in 2016 ten opzichte van 2015. De verschillen ten opzichte van 2015 variëren van een afname 
met 5 procentpunten bij kernthema 2 (Bevolking en ruimte) tot een toename met 4 procentpunten 
bij kernthema 4 (Arm en rijk). 

De conclusie is dat de verschillen tussen de kernthema’s voor het vakgebied Aardrijkskunde in 2015 
en in 2016 niet heel erg groot zijn. 

Hieronder staan drie opgaven die leerlingen lastig vinden bij het vak Aardrijkskunde.  
Er is geen duidelijk patroon te vinden in of een bepaald soort opgave moeilijker is dan andere.  

Voorbeeld 1 - B02 Bevolking en ruimte 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D Rir 

.28 .28 .49 .24 -- 31 

Ongeveer 28% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen kiezen voor antwoord B 
(49%), toeristen. De leerlingen die goed zijn in het vak Aardrijkskunde kiezen wel voor het juiste 
antwoord A (rir .31).  
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Voorbeeld 2 - B04 Arm en rijk  

  

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D Rir 

.20 .18 .35 .27 .20 26 

Ongeveer 20% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen kiezen voor antwoord B 
(35%), de Randstad. De leerlingen die goed zijn in het vak Aardrijkskunde kiezen wel voor het juiste 
antwoord D (rir .26).   

 

Voorbeeld 3 - B01 Aarde, klimaat en landschap 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.36 .48 .36 .01 .15 21 

Ongeveer 36% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen kiezen voor antwoord A 
(48%), bij Quito en Bogotá is geen warme zeestroom. De leerlingen die goed zijn in het vak 
Aardrijkskunde kiezen wel voor het juiste antwoord B.  
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4.2 Tijdvakken bij Geschiedenis 
Voor de toelatingstoetsen Geschiedenis is de moeilijkheidsgraad per tijdvak berekend op grond van de 
resultaten van 2117 toelatingstoetsen in 2015 en 2104 in 2016. Tabel 2 bevat voor elk tijdvak het 
aantal opgaven in de toets en het gemiddeld percentage correct in 2015 en 2016. De gemiddelde 
percentages correct zijn bij zes tijdvakken fors toegenomen met 4 tot 14%. 

Tabel 4 Aantal opgaven en gemiddeld percentage correct van de opgaven voor de toelatingstoetsen Geschiedenis in 
2015 en 2016, uitgesplitst naar tijdvak. 

Tijdvakken Geschiedenis Toetsmatrijs 
2015 (N=2117) 

% correct 
2016 (N=2104) 

% correct Verschil 
01 Jagers en boeren 5 67% 73% +7 
02 Grieken en Romeinen 5 64% 69% +5 
09 Wereldoorlogen en holocaust 7 64% 68% +4 
06 Regenten en vorsten 7 52% 66% +14 
07 Pruiken en revoluties 5 61% 63% +2 
05 Ontdekkers en hervormers 7 56% 62% +6 
10 Televisie en computer 7 64% 62% -2 
08 Burgers en stoommachines 7 61% 60% -1 
03 Monniken en ridders 5 53% 60% +7 
04 Steden en staten 5 57% 57% 0 
Totaal 60 60% 64% +4 

In figuur 2 met een grafische weergave van de derde en vierde kolom in tabel 4 is duidelijk de grote 
toename te zien van het gemiddelde percentage correct bij tijdvak 6 (Regenten en vorsten). 

Figuur 2 Gemiddeld percentage correct voor de toelatingstoetsen Pabo Geschiedenis in 2015 en 2016,  
per tijdvak. 
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Het tijdvak Jagers en boeren blijkt in 2015 en 2016 het meest eenvoudig. Kandidaten hebben in 2015 
de meeste moeite met het tijdvak over Regenten en vorsten. In 2016 lijken kandidaten zich beter te 
hebben voorbereid op dit domein. Het gemiddeld percentage correct voor dit tijdvak is toen 
aanzienlijk toegenomen. De kandidaten hebben daarnaast zowel in 2015 als in 2016 de meeste 
moeite met de vijf opgaven over de tijdvakken 3 (Monniken en ridders) en 4 (Steden en staten). 

Hieronder staan drie opgaven die leerlingen lastig vinden bij het vak Geschiedenis.  
 
Voorbeeld 1 - Tijdvak 8 Burgers en stoommachines 

 
p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.26 .65 .26 .01 .08 36 

Ongeveer 26% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen, 65%,  kiezen voor 
antwoord A, de afschaffing van de slavernij in 1863. De leerlingen die goed zijn in het vak Geschiedenis 
kiezen wel voor het juiste antwoord B (rir 36).  
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Voorbeeld 2 - Tijdvak 2 Grieken en Romeinen  

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.27 .37 .27 .29 .08 40 

Ongeveer 27% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen, 37%,  kiezen voor 
antwoord A, beide bronnen. De leerlingen die goed zijn in het vak Geschiedenis kiezen wel voor het 
juiste antwoord B (rir .40).  

 
Voorbeeld 3 -  Tijdvak 6 Regenten en vorsten 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.32 .32 .45 .11 .13 23 

Ongeveer 32% van de leerlingen maakt deze opgave goed.  Veel leerlingen, 45%,  kiezen voor 
antwoord B, uit edellieden die  trouw waren aan het huis van Oranje. De leerlingen die goed zijn in het 
vak Geschiedenis kiezen wel voor het juiste antwoord  A  (rir .23).  
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4.3 Kennisdoelen bij Natuur & Techniek 
De kennisdoelen voor de toelatingstoets Natuur en Techniek zijn ontleend aan de kennisdoelen voor 
biologie en voor natuurkunde en techniek, zoals beschreven in de Handreiking (SLO, 2014). De 
gemiddelde moeilijkheidsgraad per kennisdoel, zoals weergegeven in tabel 3, is berekend op grond 
van 3232 toelatingstoetsen in 2015 en 2870 in 2016. 

Tabel 3 Aantal opgaven en gemiddeld percentage correct van de opgaven voor de toelatingstoetsen Natuur en techniek in 
2015 en 2016, uitgesplitst naar kennisdoel. 

  2015 (N=3232) 2016 (N=2870)  

Kennisdoel 
Aantal 

opgaven 
Gemiddeld % 

correct 
Gemiddeld % 

correct 
Verschil 

Biologie     
03 Gedrag en interactie  6 55% 72% +17 
04 Voortplanting  6 62% 66% +4 
05 Groei en ontwikkeling  6 48% 60% +12 
02 Instandhouding  6 62% 60% -2 
01 Biologische eenheid  6 54% 55% +1 
Natuurkunde en techniek     
10 Ruimte  6 69% 75% +6 
09 Krachten, beweging en techniek  6 57% 64% +7 
08 Licht, geluid en techniek  6 53% 62% +9 
06 Materie en techniek  6 51% 59% +8 
07 Energie en techniek  6 57% 51% -6 
Totaal 60 56% 62% +6 

  

Het gemiddeld percentage correct in 2016 is voor acht van de tien kerndoelen en voor de totale toets  
(aanzienlijk) gestegen. De opgaven over het kennisdoel Ruimte in de toelatingstoetsen vinden 
kandidaten in 2015 en 2016 het minst moeilijk. Met de opgaven over het kennisdoel Energie en 
Techniek hebben de kandidaten in 2016 de meeste moeite. 
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De figuren 3a en 3b tonen de hogere gemiddelde percentages correct voor Biologie, respectievelijk 
Natuurkunde en techniek. 

Figuur 3a Gemiddeld percentage correct voor de toelatingstoetsen Pabo Natuur en techniek in 2015 en 2016,  
per kennisdoel over Biologie. 

 

Figuur 3b Gemiddeld percentage correct voor de toelatingstoetsen Pabo Natuur en techniek in 2015 en 2016,  
per kennisdoel over Natuur en techniek. 
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Hieronder staan drie opgaven die leerlingen lastig vinden bij het vak Natuur & Techniek.  
 

Voorbeeld 1 - B09 Krachten, beweging en techniek 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.21 .21 .62 .17 -- 26 

 

Ongeveer 21% van de leerlingen maakt deze opgave goed. Veel leerlingen, 62%, kiezen voor antwoord 
B, de lucht in de ballon opwarmen. De leerlingen die goed scoren op de toets Natuur & Techniek 
kiezen wel voor het juiste antwoord A (rir .26).  

Voorbeeld 2 - B01 Biologische eenheid 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.25 .25 .41 .13 .21 21 

Ongeveer 25% van de leerlingen maakt deze opgave goed. Veel leerlingen, 41%, kiezen voor antwoord 
B, zijn opgenomen uit de grond. De leerlingen die goed scoren op de toets Natuur & Techniek kiezen 
wel voor het juiste antwoord  A (rir .21).  
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Voorbeeld 3 - B02 Instandhouding 

 

p-waarde p-waarde A p-waarde B p-waarde C p-waarde D rir 

.33 .20 .29 .33 .18 30 

 

Ongeveer 33% van de leerlingen maakt deze opgave goed. De overige antwoorden worden ongeveer 
even vaak gekozen , 20%, 29% en 18%. De leerlingen die goed scoren op de toets Natuur & Techniek 
kiezen wel voor het juiste antwoord C (rir .30).  

  

16 
 



5 Beschrijvingsvragen en toepassingsvragen 
De vakgebonden vaardigheidsdoelen worden over twee typen beheersingsniveau verdeeld: 
beschrijven en toepassen2. Een algemene definitie van beide begrippen is: 

Beschrijven:  
Hier moet de kandidaat de beschreven situatie herkennen, weten wat er aan de hand is en daar een 
beschrijving van kunnen geven (en overeenkomsten of verschillen benoemen).  

Toepassen:  
Hier moet de kandidaat de beschreven situatie analyseren, de theorie toepassen en een conclusie 
trekken. 

De indeling in ofwel beschrijven of toepassen is soms wat arbitrair en sterk afhankelijk van de 
formulering van de vraag. De beschrijvingsvragen doen veelal vooral een beroep op kennis van 
feitelijkheden en bij toepassen moet een kandidaat deze kennis van feitelijkheden in een context 
gebruiken. Echter bij een beschrijvingsvraag is vaak de context gegeven juist om bepaalde kennis op te 
roepen bij een kandidaat.  

Onze ervaring is dat dit onderscheid regelmatig discussie geeft in constructieteams. Soms blijkt een 
vraag met evenveel rede zowel als beschrijvingsvraag, en als toepassingsvraag te kunnen worden 
geclassificeerd. Het is soms moeilijk en niet eenduidig te bepalen op welk cognitief beheersingsniveau 
een vraag een beroep op doet.  

Gezien de eerder in hoofdstuk 2 beschreven algemene doelstelling van de Toelatingstoetsen is met 
name bij deze toetsen de classificatie van de opgaven soms wat arbitrair. We zien dan ook niet in de 
analyses terug dat beschrijvingsvragen systematisch een hogere P-waarde hebben dan de 
toepassingsvragen.  Beide aspecten zijn bij de Toelatingstoetsen van belang.  

 

2 Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie 
van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom, als 
algemeen model voor het beschrijven van  doelstellingen van het leerproces. Beschrijven is in deze taxonomie 
een lager niveau dan toepassen. 
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Voorbeelden van beschrijvende vragen uit de Voorbeeldtoetsen. Van deze toetsen zijn geen 
psychometrische gegevens beschikbaar. 
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Voorbeelden van toepassingsvragen uit de Voorbeeldtoetsen. Van deze toetsen zijn geen 
psychometrische gegevens beschikbaar. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
De Toelatingstoetsen doen een beroep op de kennis en toepassingsvaardigheden voor vakgebieden 
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek.  Er is geen eenduidig  patroon te zien in wat 
aankomende studenten echt moeilijk vinden bij de Toelatingstoetsen.  

Het gaat bij de Toelatingstoetsen vooral om het toetsen van begrip en beoordelingsvermogen, het 
gaat om het inschatten van feiten en contexten op hun waarde, op het belang ervan voor het heden 
en de toekomst en om het leggen van verbanden tussen feiten, contexten en gebeurtenissen.  Dit 
betekent dat in de voorbereiding  op deze toetsen het niet zozeer een kwestie is van het uit het 
hoofd leren van feiten en begrippen of specifieke onderwerpen, maar dat een brede kennisbasis van 
het vakgebied vereist is. 

Van de kandidaten met een MBO diploma vinden de studenten vanuit de sectoren Zorg & Welzijn, 
Pedagogisch Werk en Economie de Toelatingstoetsen het moeilijkst. Deze groepen verdienen in de 
bijspijkerlessen daarom de meeste aandacht.  

In deze notitie worden per vakgebied enkele opgaven gepresenteerd die door aspirant 
pabostudenten moeilijk gevonden worden. Op de bijeenkomst is door de deelnemers levendig 
gediscussieerd over de mogelijke achtergrond hiervan. Deze kan namelijk zeer divers zijn. Om een 
voorbeeld te geven bij de Aardrijkskundeopgave over Île de France: het kan zo zijn dat een kandidaat 
het begrip forens niet kent, maar het kan ook zomaar zo zijn dat een kandidaat zich niet realiseert 
dat Parijs meer is dan alleen een toeristische attractie.  Kortom aan het gegeven antwoordenpatroon 
kunnen wij niet afleiden van welke misvatting hier sprake is.  Op de bijeenkomst bleek het heel zinvol 
om hierover met vakdocenten van gedachten te wisselen.  

Op de volgende pagina beschrijft Roger Baltus (docent Ipabo) belangrijke stappen voor de instructie 
van de leerstof aan aspirant pabo-studenten. 
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6.1 De 9 stappen volgens Roger Baltus 
 

1. Maak eerst duidelijk waar het over gaat.  

 
 

2. Volg het boek/ de methode. Dit geeft mbo-studenten houvast.  
Ze weten waar je bent en kunnen informatie gemakkelijk nalezen.   

3. De toetsmatrijs geeft aan wat belangrijk is (en dus ook wat minder belangrijk is).  
4. Kennis van de topografie en kaarten  (specifiek voor AK) 
5. Tijdens de les: wissel werkvormen af. Uitleg en laat mbo-studenten iets doen.  
6. Geef na enkele lessen een ‘proefwerk’. Leerlingen worden dan gedwongen om de leerstof te 

herhalen. 
7. Maak uitleg visueel: tekeningen, korte filmpjes, foto’s.  

Beeldvorming vanuit verschillende perspectieven is belangrijk.  
 
Pas als alle leerstof aan de orde is geweest: 
8. Toetstraining, aan de hand van voorbeeldtoetsen, eindtoetsen van de basisschool (de vragen 

stel je dan zonder alternatieven, als open vragen) 
9. Begrippenlijst doornemen  en het doornemen van de toetsdoelen (hebben we alles 

besproken) 
 
En als de laatste tip: 
10.  Zorg ervoor dat je de namen van de leerlingen vlot kent. Dat draagt bij aan de sfeer. Immers; 

E (ffect) = K (waliteit) x A (cceptatie). De sfeer in de klas doet er zeer beslist ook toe!  
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Bijlage: Artikel Standaardsetting 

Docenten bepalen mede de inhoud en cesuur  
van de pabo toelatingstoetsen  
Sinds het studiejaar 2015 – 2016  zijn er bijzondere nadere toelatingseisen voor iedereen die de 
opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) wil volgen. Om het basisniveau van de instroom op de 
pabo te verhogen, moeten aspirant studenten over een zeker kennis- en vaardigheidsniveau 
beschikken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &techniek. Dit kan door een 
havo-eindexamen in dat vak te doen, of door middel van een toelatingstoets. 

Het is van belang dat de toelatingstoets betrouwbaar kan onderscheiden welke studenten wel of 
niet voldoen aan een bepaald kennisniveau. Ga maar na, voor veel studenten is het van jongs af 
aan een roeping om onderwijzer te worden, en een afwijzing door een onbetrouwbare toetsing 
zou zeer onrechtvaardig zijn. Het bepalen van de cesuur ten behoeve van de beslissing of een 
kandidaat al of niet geslaagd is, moet daarom breed gedragen worden en transparant tot stand 
komen. 

Inhoud van de toelatingstoetsen 
Allereerst moet bepaald worden waar de toets over gaat. Het SLO heeft voor elk vakgebied de 
inhouds- en vaardigheidsdoelen, de vereiste basiskennis beschreven in de zogenaamde 
handreikingen. Met deze handreiking gaat Cito samen met een groep van vakdocenten van 
verschillende pabo’s aan de slag. De docenten bedenken de opgaven. Deze opgaven worden 
uitgebreid besproken met een toetsdeskundige met vakinhoudelijke en vakdidactische kennis. De 
opgaven worden gecontroleerd op de inhoud, bijgeschaafd, aangevuld, verhelderd en vastgelegd in 
een toetsmatrijs. Daarna worden ze voorgelegd aan een vaststellingscommissie. Dat is een 
expertgroep, waarin weer andere vakdocenten zitting hebben. Zij bepalen of een opgave voldoet aan 
de gestelde eisen (niveau en inhoud), en controleren of de verzameling goedgekeurde opgaven 
voldoet aan de verdeling zoals is vastgesteld in de toetsmatrijs. 

Transparante procedure om de grens tussen slagen en zakken te bepalen 
Uit de verzameling goedgekeurde opgaven worden de toelatingstoetsen samengesteld. Er moet nog 
wel een cesuur vastgesteld worden. Het is duidelijk dat je niet alles goed hoeft te hebben om 
toegelaten te worden, maar je moet ook weer niet teveel opgaven fout hebben beantwoord. Om te 
bepalen wanneer er ‘teveel’ fouten zijn gemaakt, met andere woorden waar de cesuur komt te 
liggen, wordt er door Cito een ‘standaardsetting’  georganiseerd. Hoofdthema bij een 
standaardsetting is: transparantie. Een groep van 30 mbo-, vo- en pabodocenten wordt uitgenodigd 
en komt een dag bijeen. Zij bepalen gezamenlijk volgens een gestandaardiseerde en 
wetenschappelijk onderbouwde methode de cesuur. Dat gaat als volgt: neem een student in 
gedachten die net zou voldoen aan de gestelde eisen, de ‘zesjesstudent’. Beeld je in dat je een 
opgave uit de toets voorlegt aan 100 van dergelijke studenten. Bekijk de opgave en beeld je in 
hoeveel van deze ‘zesjesstudenten’ deze opgave goed zouden beantwoorden. Bij een moeilijke 
opgave zijn dat er vast minder dan bij een makkelijke opgave. Maar over wat een moeilijke opgave is, 
zijn de meningen bij de docenten verdeeld. Het mooie van de procedure is dat die verschillende 
meningen gekoesterd worden, elke mening is onafhankelijk en wordt even zwaar meegeteld. De 
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docent vult voor elke opgave zijn inschatting in van het percentage ‘zesjesstudenten’ dat die opgave 
goed zou kunnen beantwoorden. Op het eind van de standaardsetting worden de inschattingen aan 
alle docenten gepresenteerd, en wordt er voor elke opgave een gemiddelde moeilijkheid berekend. 
En uit deze gegevens wordt dan weer berekend waar de cesuur moet komen te liggen van toetsen 
die uit deze opgaven zijn samengesteld. Bij gemiddeld moeilijkere opgaven ligt de cesuur lager, bij 
makkelijkere opgaven ligt de cesuur hoger.  
Cito stelt vervolgens de toetsen samen, waarbij ook gelet wordt op een zoveel mogelijk 
overeenkomstige cesuur, en dus een gelijke mix van moeilijke(re) en makkelijke(re) opgaven.  

Nu zijn de studenten aan de beurt. Na de eerste afnameperiode van de toelatingstoetsen worden de 
resultaten van de studenten geanalyseerd. De examencommissie beslist voor elke toets over de 
definitieve grens tussen zakken en slagen. De examencommissie bestaat uit drie pabo-docenten uit 
de vaststellingscommissies en een vertegenwoordiger namens de Vereniging Hogescholen. Allen 
hebben ook deelgenomen aan de standaardsetting. 

Deelnemen aan de standaardsetting 2017 
Deelnemers aan de standaardsetting van 2016 vonden het waardevol dat vakdocenten zo intensief 
betrokken zijn bij de toelatingstoetsen. Zo zeggen zij: ‘Werkveld kan meebeslissen’, ‘Goed dat we 
samen (docenten uit zowel vo, mbo als hbo) zoeken naar een goede beoordeling’ en ‘Er wordt goed 
gebruik gemaakt van de mensen die de doelgroep kennen.’ 

De deelnemers waren erg enthousiast over de standaardsetting. Het overleg tussen vakcollega’s over 
de inhoud van de opgaven waarderen veel deelnemers als heel positief: ‘Mooi om met collega's naar 
de opgaven te kijken’, en ‘Interessant om inzage te krijgen in proces’, zijn veelgehoorde 
opmerkingen. Ook vinden veel deelnemers het plezierig om zo een duidelijk beeld te krijgen van de 
opgaven in de toelatingstoetsen. Alle deelnemers raden collega’s dan ook aan om deel te nemen aan 
dit soort bijeenkomsten!  

Heeft u interesse om in 2017 deel te nemen aan de standaardbepaling voor de toelatingstoetsen? 
Laat het ons weten via de mail  toelatingstoetspabo@cito.nl 
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