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Inleiding 

 
De toelatingseisen van de pabo-opleidingen zijn per 1 september 2015 aangescherpt. Vanaf deze 
datum moet een pabostudent met een havo- of mbo-4-diploma voldoen aan toelatingseisen op 
het gebied van de Mens en Wereld-vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). 
Kennis van deze vakken is van belang om aankomende leerkrachten in het basisonderwijs de 
benodigde “denk- en beoordelingskaders” te geven om de wereld ons heen toegankelijk en 
begrijpelijk te maken voor basisschoolleerlingen (Toelatingstoets Pabo. Wat vinden aspirant 
pabostudenten moeilijk? Z.j.:3). 

Aspirant-pabostudenten, en dit geldt zowel voor alle varianten van de pabo-opleiding, die dit 
niet kunnen aantonen via de cijferlijst bij het havodiploma dat toelating biedt of eventuele 
aanvullende havo-certificaten van het vavo, leggen de pabotoelatingstoetsen af. Deze eis geldt 
niet voor de instroom met een vwo-diploma of een bachelordiploma.  

Aspirant-pabostudenten kunnen zich via regionale ondersteuningstrajecten, via zelfstudie of 
door op het mbo de keuzedelen voorbereiding pabo te volgen voorbereiden op deze 
toelatingstoetsen. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl is leermateriaal 
beschikbaar, zowel voor gebruik binnen de trajecten als voor zelfstudie.  
 
Doel van de handreiking voor docenten 
Het doel van deze handreiking is om docenten in de ondersteuningstrajecten en keuzedelen 
handvatten te geven om kandidaten beter toe te rusten voor de pabotoelatingstoetsen.  
Vooralsnog ligt de nadruk in de meeste ondersteuningstrajecten op verwerving van de 
vakinhoud. Naar verwachting zouden de ondersteuningstrajecten aan effectiviteit kunnen 
winnen door studenten strategieën mee te geven om de toetsvragen beter te begrijpen.  
 
De handreiking biedt docenten een praktische aanpak om binnen de verwerving van de 
vakinhoud te werken aan de ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en 
toetstaken en strategieën die leiden tot een effectievere toetsaanpak. Dit versterkt de 
(meta)cognitieve vaardigheden van de studenten. Het biedt de aspirant-pabostudenten niet 
alleen een hogere kans op het behalen van de pabotoelatingstoets(en), maar vormt ook het 
fundament van bewuste bekwaamheid op het gebied van lees- en leerstrategieën. En dat geeft 
studenten grip op hun leerproces en verhoogt hun leervermogen. Iets dat ook in hun hele 
toekomstige hbo-opleiding van nut kan zijn.  
 
De handreiking geeft handvatten om de training in lees- en leerstrategieën te integreren in de 
verwerving van de vak inhoud. Ook komt er een versie die geschikt is voor zelfstudie.  
Het uiteindelijke doel van de handreiking is om bij te dragen aan het optimaal benutten van het 
potentieel aan aspirant-pabostudenten, uiteraard met behoud van de kwaliteitseisen.  
 
Doel van de handreiking voor zelfstudie 
Het doel van deze handreiking is om aspirant-pabostudenten die zich via zelfstudie voorbereiden 
op de pabotoelatingstoetsen handvatten te geven om zich beter toe te kunnen rusten op de 
toelatingstoetsen en het bestuderen van de leerstof.  
 
Voor wie is de verantwoording van de handreiking bedoeld? 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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Het verantwoordingsdocument is bedoeld voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de 
verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn in en voor de handreiking voor docenten en voor 
zelfstudie.  
 
Leeswijzer 
Paragraaf 1.1 van het verantwoordingsdocument gaat kort in op het doel, de aanleiding en de 
achtergrond van de handreikingen. Dan volgt in paragraaf 1.2 de probleemverkenning. In §1.2.1 
worden enkele hoofdpunten uit de analyse van de pabotoelatingstoetsen gepresenteerd. Deze 
zijn gebaseerd op de analyse van de toetscondities, op de voorbeeldtoelatingstoetsen van 2015, 
2016 en 2017, die in opdracht van de MBO Raad door Cito opgesteld zijn en op (een selectie van) 
de opgaven uit de handreikingen voor de vakken (SLO 2014).  
In §1.2.2 volgen de punten uit de gesprekken met de stakeholders, de doelgroep en anderszins 
betrokkenen doelgroep. Deze gesprekken hebben voor een deel de inhoud en richting van de 
handreiking bepaald. Ik kon verder ook putten uit eigen ervaring met de doorstroom mbo-hbo.  
Paragraaf 1.3 beschrijft het fundament van de handreiking. In §1.3.1 worden de uitgangspunten 
voor de handreikingen gepresenteerd en de conclusies daaruit staan in §1.3.2. 
 
In een apart deel, deel 2, vindt u de handreiking voor docenten. Deze is bedoeld voor docenten 
van de regionale ondersteuningstrajecten. De aanpak kan ook ingezet worden in de keuzedelen 
voorbereiding op de pabo (of het hbo) en in de doorstroomcursus die aspirant-pabostudenten in 
een half jaar voorbereidt op de februari-instroom.  
In §2.1 staan tips hoe u studenten kunt leren omgaan met de toetscondities, de typen 
toetsvragen en de talige kenmerken van de opgaven, §2.2 biedt een overzicht van geschikte 
werkvormen en de fasering daarin, in §2.3 presenteert het stappenplan voor de stapsgewijze 
expliciete benadering van toetsopgaven en in §2.4 staat een globale uitwerking van de 
begeleiding van het studerend lezen van de leerstof. In § 2.5 wordt ingegaan op het werken met 
een woorddossier. 
 
Een volgend deel, deel 3, is de handreiking voor zelfstudie, bedoeld voor aspirant-
pabostudenten die zich individueel voorbereiden op de toelatingstoetsen. Hierin worden 
dezelfde doelen gehanteerd als in de handreiking voor docenten, maar de inhoud en vorm is 
aangepast aan de context van zelfstudie en de doelgroep studenten. In paragraaf 3.1 wordt het 
stappenplan voor de benadering van toetsopgaven gepresenteerd en uitgelegd, paragraaf 3.2 
gaat in op enkele kenmerken van de toets en de manieren waarop de student zich hier effectief 
op kan voorbereiden. In dit deel wordt ook het verband gelegd met diverse onderdelen van het 
stappenplan uit de eerste paragraaf van dit deel. In paragraaf 3.3 presenteert een stappenplan 
voor het bestuderen van de leerstof en paragraaf 3.4 gaat in op het werken met een 
woorddossier, waaraan in deel 3.2 en 3.3 al is gerefereerd.  
 
 
Tot slot 
Ik dank in het bijzonder Jacqueline de Schutter en Jetske Woudstra van de MBO Raad voor de 
plezierige samenwerking, de inbreng van hun ervaringen en expertise en het zorgvuldig lezen 
van de verschillende versies. Mijn collega’s van De Haagse Hogeschool dank ik dat zij zich op een 
behoorlijk korte termijn konden en wilden vrijmaken om met mij te spreken. Dank ook aan de 
docenten bij wie ik een les mocht bijwonen: het observeren van de studenten tijdens deze 
lessen en de korte gesprekjes na de les hebben meer nog dan de desk research inzichtelijk 
gemaakt wat deze studenten nodig hebben. En tot slot dank aan de docenten die commentaar 
hebben geleverd op de eerste versie van de verantwoording en de handreiking. 



5 
 

 
Ik hoop dat de aanwijzingen en tips hun weg vinden in de lessen, dat docenten ze met plezier 
toepassen en dat ze zullen bijdragen aan een goed leerresultaat.  
 
Ik ontvang graag reacties, vragen en (kritische) opmerkingen! Alles wat kan bijdragen aan een 
succesvolle toerusting van aspirant-pabostudenten en verbetering van de kwaliteit van de 
instroom is van harte welkom! 
 
Wilma van der Westen, 
senior adviseur Taalbeleid 
taalbeleidhogeronderwijs@gmail.com 
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Deel 1. Verantwoordingsdocument 
 
1.1. Doel en aanleiding van de handreikingen 
 
Met de handreikingen wil de MBO Raad bijdragen aan het optimaal benutten van het potentieel 
aan aspirant-pabostudenten. Het doel van dit pakket is het verhogen van de slaagkans van 
kandidaten die zich voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo. Dit wordt beoogd door 
het ondersteuningstraject of de zelfstudie toe te spitsen op het wegwerken van de 
(vermoedelijke) tekorten van de kandidaten. Niet vanuit een deficiëntiegedachte, maar vanuit 
een ontwikkelingsgerichte aanpak: door bagage, in de vorm van kennis en vaardigheden, mee te 
geven die de (eventuele) vervolgstudie ook ten goede komt.  
 
Deel 2, de handreiking voor docenten in de ondersteuningstrajecten en keuzedelen, geeft 
handvatten om de studenten beter toe te rusten voor de pabotoelatingstoetsen. Vooralsnog ligt 
de nadruk in de meeste ondersteuningstrajecten op de verwerving van de vakinhoud. Naar 
verwachting zouden de ondersteuningstrajecten aan effectiviteit kunnen winnen door studenten 
strategieën mee te geven om de toetsvragen beter te begrijpen.  
 
Deze handreiking biedt docenten een praktische aanpak om binnen de verwerving van de 
vakinhoud te werken aan de ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en 
toetstaken en strategieën die leiden tot een effectievere toetsaanpak. Met deze versterking van 
de (meta)cognitieve vaardigheden hebben aspirant-pabostudenten een grotere kans op het 
behalen van de pabotoelatingstoets(en). Het vormt ook het fundament van bewuste 
bekwaamheid op het gebied van lees- en leerstrategieën. En dat geeft studenten grip op hun 
leerproces en verhoogt hun leervermogen. Dit kan in hun hele toekomstige hbo-opleiding van 
pas komen.  
 
De handreiking voor docenten geeft handvatten om de training in lees- en leerstrategieën te 
integreren in de verwerving van de vakinhoud. Het derde deel van het pakket is de handreiking 
die geschikt is voor zelfstudie.  
Het uiteindelijke doel van de handreiking is om bij te dragen aan het optimaal benutten van het 
potentieel aan aspirant-pabostudenten, uiteraard met behoud van de kwaliteitseisen.  
 
De aanleiding voor het laten ontwikkelen van deze handreiking is het vermoeden dat potentieel 
geschikte kandidaten de pabotoelatingstoetsen niet behalen door tekorten op het terrein van 
het lezen en begrijpen van de toetsvragen. Het idee heeft postgevat dat ondersteuning die naast 
de vakinhoud ook inzoomt op specifieke talige tekorten de slaagkans van deze doelgroep 
verhoogt.  
 
1.2. Probleemverkenning 
 
Een cruciale vraag voor deze handreiking is wat nu de (talige) tekorten van de kandidaten van de 
pabotoelatingstoetsen zijn, met andere woorden: waardoor komt het dat relatief veel 
kandidaten voor één of meerdere toelatingstoetsen zakken1? Een antwoord op deze vraag levert 
de aanknopingspunten voor de inhoudelijke en didactische invulling van deze handreiking.  
                                                            
1 De slagingspercentages per vooropleiding bij vier van de zes vensters in 2016: havo 78%; mbo 70%; anders 71% en totaal 74%. Het percentage correcte 
antwoorden per vak in 2016 (tussen haakjes de percentages uit 2015): aardrijkskunde 63% (63%); geschiedenis 64% (60%) en natuur & techniek 62% (56%). 
Mbo-kandidaten, en daarbinnen de kandidaten van Zorg & Welzijn, Pedagogisch Werk en Economie vonden de toelatingstoetsen het moeilijkst. Deze groepen 
verdienen bij de voorbereidingslessen daarom de meeste aandacht. De mbo-kandidaten van de sectoren Groen en Techniek doen het erg goed, beter dan de 
kandidaten met een havo diploma. Bron: Toelatingstoets pabo. Wat vinden aspirant pabo studenten moeilijk? (Z.j.). 
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Een analyse van de toetsen zelf was niet mogelijk doordat noch de toetsen, noch de gegeven 
antwoorden door de kandidaten worden vrijgegeven. Docenten en het toeleverend onderwijs 
weten veelal niet wie van ‘hun studenten’ geslaagd dan wel gezakt is. Alleen enkele 
psychometrische gegevens zijn beschikbaar: het aantal geslaagden, welke onderdelen 
percentueel beter of slechter zijn gemaakt en voor een beperkt aantal opgaven zijn de p- en rir-
waarden per opgave vrijgegeven. De p-waarde heeft betrekking op de moeilijkheidsgraad (hoe 
hoger de p-waarde, hoe makkelijker de vraag), de rir op de vraag of de opgave goed 
discrimineert in goede en minder goede kandidaten (in hoeverre scoren goede studenten goed 
op de betreffende vraag). Die waarden geven verder geen zicht op de mogelijke achtergrond van 
fouten, die kan namelijk zeer divers zijn (zie ook: Toelatingstoets Pabo. Wat vinden aspirant 
studenten moeilijk? Z.j.: 22).  
 
Daarom is nu gebruik gemaakt van de beschikbare voorbeeldtoetsen, van informatie uit 
gesprekken met diverse stakeholders/betrokkenen op dit terrein (zie bijlage 1), het verzamelen 
van reacties van (aspirant-)kandidaten op diverse internetfora en van desk research (zie de 
literatuurlijst).  

 
1.2.1 Analyse van de voorbeeldtoetsen: toetscondities, typen vragen en talige kenmerken 
van toetsopgaven  
 
Voor de ontwikkeling van deze handreikingen is het van belang te weten waarom kandidaten tot 
een verkeerde antwoordkeuze komen. Hier zijn verschillende mogelijke oorzaken voor te 
bedenken, die in deze paragraaf in het kort gepresenteerd worden. Voor de analyse van de 
voorbeeldtoetsen en opgaven is gebruik gemaakt van de voorbeeldtoelatingstoetsen 2015, 2016 
en 2017 en de voorbeeldopgaven uit de handreikingen per vak van de SLO (2014).  
 
Het is goed om hierbij het doel van de toelatingstoetsen voor ogen te hebben: 

“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.”  

(Toelatingstoets Pabo. Wat vinden aspirant pabostudenten moeilijk? Z.j.: p. 3). 
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Toetscondities en typen vragen 

Hieronder wordt kort ingegaan op de mogelijke invloed die verschillende toetscondities kunnen 
hebben op het al dan niet goed beantwoorden van de toetsvragen. Aan de orde komen de 
volgende factoren: het high-stakes karakter van de toets, de beschikbare tijd, de 
gefragmenteerde weergave op scherm, het gebruik van hulpmiddelen en de typen vragen. In de 
handreikingen staan tips gegeven om studenten hierop voor te bereiden.  

 
High-stakes-toets 
De pabotoelatingstoetsen zijn te beschouwen als high-stakes-toetsen, omdat de toelating tot de 
pabo ervan afhangt. Door het high-stakes karakter kunnen onzekerheid en angst om te falen een 
rol spelen. Op internetfora wordt onzekerheid of faalangst niet bij name genoemd, wel wordt de 
toets serieus genomen, zoals blijkt uit uitlatingen als “de geschiedenis toets vond ik best pittig” 
en “ik ben ook erg druk met alle drie de toetsen, veel aan het leren”.  
Je zou verwachten dat een kandidaat alle beschikbare tijd benut bij een toets waar behoorlijk 
wat van afhangt (in dit geval de toelating tot de pabo), maar dat is hier, zoals hierna gemeld 
wordt, niet het geval. 
 
Tijd in combinatie met een effectieve taakaanpak 
De toets bestaat uit 60 opgaven die binnen 90 minuten moeten worden gemaakt. Kandidaten 
met dyslexie krijgen een half uur verlenging. Voor het maken van de toets is dus anderhalf 
klokuur beschikbaar, gemiddeld anderhalve minuut per opgave. De factor tijd speelt een rol 
wanneer kandidaten in tijdnood komen. Tijdnood gedurende een toets wordt vaak veroorzaakt 
door een ineffectieve taakaanpak. Deze ineffectieve taakaanpak tijdens een toets wordt over 
het algemeen gekenmerkt door een verkeerde, aarzelende, wisselende of onduidelijke 
(ongerichte) taakaanpak waardoor een kandidaat fouten maakt en/of in tijdnood komt. Een 
kandidaat zit soms vast in een bepaalde ineffectieve strategie of aanpak: hij varieert zijn aanpak 
niet naar gelang voor een bepaalde opgave nodig is. Een kandidaat blijft bijvoorbeeld te lang 
hangen bij een lastige vraag. 

In diverse gesprekken is echter genoemd dat kandidaten niet alle beschikbare tijd gebruiken, ze 
zijn eerder klaar en hebben dus tijd over. Zelfs kandidaten die verlenging van de toetstijd hebben 
aangevraagd op grond van een dyslexieverklaring gebruiken deze extra tijd niet. Het lijkt erop 
dat de factor tijd in die zin geen rol speelt. Toch valt niet uit te sluiten dat er, ondanks dat er 
geen tijdgebrek wordt ervaren, sprake is van een ineffectieve taakaanpak. Mogelijk gebruiken 
kandidaten de beschikbare tijd onvoldoende strategisch en effectief doordat zij de zwaarte of 
complexiteit van de opgaven onderschatten? Hebben kandidaten de vraag wel goed door? 
Hebben zij tijd over doordat zij de taak niet effectief aanpakken? Of gaat het om een combinatie 
van deze factoren? Dit is de reden dat in de handreiking wordt ingezet op het aanleren van een 
systematische analyse van de toets als geheel en de individuele vragen. 

 
Gefragmenteerde weergave: een opgave per scherm  
De toetsen worden digitaal afgenomen met voor dit doel ontwikkelde software. Elke 
toetsopgave verschijnt in een nieuw scherm. Kandidaten missen hierdoor een globaal overzicht 
over de toets. Hoewel studenten heen- en weer kunnen bladeren in de toets, is het niet mogelijk 
om, zoals bij een papierentoets, twee opgaven met elkaar te vergelijken. Een papieren 
bladerfunctie biedt de mogelijkheid om zich te oriënteren op de toets: om even snel de toets 
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door te bladeren en te bekijken wat voor vragen en welke onderwerpen aan de orde komen en 
die te relateren aan eigen kunnen/weten. Wanneer in één toets twee of meer vragen over 
hetzelfde onderwerp gaan, is het met een digitale bladerfunctie niet mogelijk om de opgaven 
vrijwel gelijktijdig ‘in beeld te hebben’ om ze met elkaar te vergelijken.  

 

Per opgave een andere inhoud en/of vaardigheid  
Elke opgave snijdt een nieuw onderwerp aan. De opgaven wisselen ook in type gevraagde 
vaardigheid en hebben uiteenlopende aanwijzingen in de tekstuele of visuele informatie: de 
kandidaat moet per opgave niet alleen switchen in inhoud (onderwerp) als opnieuw de 
taakaanpak bepalen, waaronder het scheiden van de relevante en irrelevante aanwijzingen in de 
tekstuele én visuele informatie. Studenten kunnen het fragmentarisch bevragen van de stof en 
de vakgebonden vaardigheden als lastig ervaren. Daarom wordt hier in de handreiking aandacht 
aan besteed.  

 
Gebruik van hulpmiddelen 
Bij de toelatingstoets mogen geen ondersteunende middelen worden gebruikt. Het niet mogen 
gebruiken van een woordenboek speelt een kandidaat parten wanneer hij een bepaald woord 
niet kent. Zo wordt in ‘Toelatingstoets Pabo. Wat vinden aspirant pabostudenten moeilijk?’ (Z.j.: 
p. 22) het voorbeeld genoemd van een kandidaat die een bepaalde toetsopgave niet kon maken 
omdat hij het woord forens niet kende.  
 
 
Type vragen 
Het maken van meerkeuzevragen is voor studenten met een convergente leerstijl over het 
algemeen makkelijker dan voor studenten die meer divergent gericht zijn. Studenten met een 
divergente leerstijl zien vaak de details, de uitzonderingen en nuances en hebben hier voordeel 
van ten opzichte van studenten met een convergente leerstijl. Divergeerders zijn over het 
algemeen beter in veelsoortige oplossingen bij vrije-antwoordentests dan in het beantwoorden 
van vragen met maar één enkele goede oplossing. Convergeerders zijn daarentegen vaak beter 
in het vinden van één enkele oplossing dan in het vinden van veel verschillende oplossingen.  
Bij meerkeuzevragen speelt de mate van ervaring een rol, zeker divergente leerders hebben om 
de hiervoor genoemde reden oefening met dit type vragen nodig. Het is dus zaak om studenten 
die meerkeuzevragen lastig vinden, hier veel mee te laten oefenen.  
 
Vragen met een zogenoemde dubbele vraagstelling worden door studenten vaak lastig 
gevonden. De hieronder gerepresenteerde vraag 21 uit de voorbeeldtoets Natuur & Techniek 
van 2017 is een voorbeeld van een ‘driedubbele’ vraagstelling. Dit vraagt een grote 
zorgvuldigheid. De kandidaat moet op dergelijke vragen voorbereid zijn en weten hoe hij bij deze 
type opgaven zijn kladpapier effectief kan gebruiken. 
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Inschatting van de gegeven informatie 
Een interessante vraag is hoe en waarom kandidaten tot een verkeerd antwoord komen. 
Kandidaten kunnen fouten maken door het ‘niet goed doorzien’ van de relevantie of het belang 
van de in de vraag gegeven informatie: de vraag zelf, de bronnen en andere visuele of tekstuele 
informatie, in combinatie met ‘kennis die bekend verondersteld wordt’. Gaan kandidaten 
wellicht te snel af op enkele aanwijzingen in de vraag en de bijbehorende 
bronnen/aanduidingen, in plaats van op alle, en baseren zij hun antwoord met veronachtzaming 
van een of meer aanwijzingen? Geven zij snel een logisch lijkend antwoord en redeneren ze niet 
diep genoeg? Of worden zij afgeleid door de irrelevante elementen in de vraag, zoals in de 
hieronder genoemde opgave 22 uit de voorbeeldtoets Natuur &Techniek (2017), thema 
Gezinsplanning waar de foto van een gezin met twee zoons en de vraagstelling gericht op dit 
echtpaar de afleiding teweeg brengt?  
 
Gezinsplanning 
Een echtpaar heeft twee zonen. Sinds kort is de vrouw zwanger van een derde kind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe groot is de kans dat het derde kind ook een jongen is?  
A.  12,5% 
B. 33,3% 
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C.  50,0% 
D.  66,7% 
 
In verschillende toetsopgaven is sprake van dergelijke irrelevante verhalende elementen die 
een kandidaat als zodanig moet herkennen en moet onderscheiden van de relevante elementen. 
Hij moet deze voor het bepalen van het juiste antwoord immers buiten beschouwing (durven) 
laten. Het element ‘durven’ is hierbij van belang. Als een kandidaat niet goed is in het 
onderscheiden van hoofd- en bijzaken, een cognitieve vaardigheid, of zich daar onzeker over 
voelt, durft hij dat niet. De foto van een gezin met twee zoons en de vraagstelling gericht op de 
kans dat het derde kind ook een jongen is, leidt studenten af van de onderliggende 
kansberekening.  
 
 
Taalgebruik in de opgaven 
Als we kijken naar het taalgebruik in de opgaven dan valt op dat bij een deel van de opgaven 
zowel de vraag als de antwoordopties een lage redundantie kennen en vrij contextarm zijn. 
Redundantie heeft betrekking op de mate waarin zaken benoemd, uitgelegd of toegelicht 
worden. In laag redundante teksten ontbreken vaak de woorden die de relaties in de 
tekstinhoud verwoorden (de verbindingswoorden, zoals omdat, zodat, daarmee). In 
schoolboeken wordt dit vaak toegepast vanuit het idee dat teksten hierdoor eenvoudiger 
zouden worden en sneller worden begrepen. Dat blijkt echter niet het geval. Een lezer moet dan 
namelijk zelf uit de informatie opmaken wat de betekenisrelatie is. Ook ontbreken in laag 
redundante teksten de herhalingen die in hoog redundante teksten wel voorkomen. Doordat 
verbindingswoorden en herhalingen ontbreken, moet de lezer als het ware elk woord begrijpen 
en de impliciete relaties achterhalen om tot een goed begrip van het gelezene te komen.  
 

Laag redundant: 
Efza speelt niet mee. Ze heeft geen zin. Ze is verdrietig. Haar konijn is doodgegaan.  

  
 Hoog redundant: 

Efza speelt niet mee. Ze heeft vandaag niet zo’n zin in spelen. Dat komt vast omdat ze 
verdrietig is doordat haar konijn dood is gegaan. Ze was erg aan haar konijn gehecht en hij 
overleed onverwacht. Daarom is ze van slag en daarom heeft ze dus geen zin om mee te 
spelen. 

 
Van Silfhout (2014) concludeerde in haar proefschrift dat leerlingen gebaat zijn bij heldere en 
begrijpelijke teksten, met een doorlopende lay-out, met verbindingswoorden (zoals omdat, 
daarna en bovendien) en zonder irrelevante verhalende elementen. Vereenvoudigde teksten 
waarin verbindingswoorden ontbreken zijn lastiger te begrijpen. Haar conclusies gelden 
overigens voor alle leerlingen, ongeacht leerweg, onderwijsniveau, leesvaardigheidsniveau en 
voorkennis. Vrijwel alle lezers, ook mbo’ers, havisten en vwo’ers begrijpen teksten beter 
wanneer deze verbindingswoorden bevatten.  
 
In verschillende opgaven staan in de vraag verwijswoorden die terugverwijzen naar een element 
uit de bijbehorende tekstuele en/of visuele informatie (welke van deze drie personen is 
stadhouder geweest?). In de handreikingen wordt daarom van studenten gevraagd om de bij elk 
verwijswoord in de vraag de behorende referent aan te wijzen. 
 
In taalvaardigheidsonderwijs wordt een onderscheid in DAT en CAT gehanteerd. DAT staat dan  
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voor de dagelijkse algemene taalvaardigheid, de dagelijkse taal, en CAT voor de cognitieve 
academische taalvaardigheid, ook wel schooltaal genoemd. CAT onderscheidt zich vooral van 
DAT op de dimensies cognitieve complexiteit (rapporteren is bijvoorbeeld gemakkelijker dan 
argumenteren) en contextuele steun (de uitleg van de werking van een sluis is bijvoorbeeld 
gemakkelijker te volgen als er een tekening of film wordt gebruikt). De opgaven uit de 
pabotoelatingstoetsen bevatten voornamelijk CAT, de cognitieve academische taalvaardigheid. 
Een voorbeeld van vragen die voornamelijk uit CAT bestaan: 
   

Waar bevinden de ballonnen zich in de ruimte gevuld met heliumgas? 
 
In welke tekening licht het gedeelte van de cel op waarin zich de chromosomen bevinden? 
 

Een vraag die voornamelijk uit dagelijkse algemene taal bevat is vraag 34 uit de voorbeeldtoets 
Geschiedenis (2017): 
 
 Wanneer is deze foto gemaakt?  
 
In de handreikingen wordt veel aandacht besteed aan het taalgebruik in de opgaven: de student 
wordt gevraagd om de vraag met eigen woorden te verwoorden (wat wordt er precies 
gevraagd?). Bij een vraag met impliciete betekenisrelaties (dus zonder verbindingswoorden) 
moet een student die relatie expliciet verwoorden. Bij verwijswoorden in de vraag wordt de 
student gevraagd de bijbehorende referent (waarnaar wordt verwezen?) in de tekst op te 
zoeken en te noemen. 
 
 

1.2.2 Analyse van de doelgroep: gesprekken, desk research en eigen ervaring 
Om de inhoud en didactische aanpak van deze handreiking te bepalen zijn verschillende 
gesprekken gevoerd met stakeholders, met sommige mensen uit de doelgroep en andere 
betrokkenen (zie bijlage 1), is op internetfora gezocht naar uitlatingen van kandidaten over de 
pabotoelatingstoetsen en de voorbereiding daarop, en is desk research uitgevoerd. Desk 
research heeft voornamelijk informatie opgeleverd voor de didactische invulling. 
 
Uit de gesprekken zijn ideeën, gedachten en vermoedens over factoren die het niet behalen van 
de toetsen mogelijk hebben beïnvloed gedestilleerd. Deze zijn vervolgens in verband gebracht 
met de voorgaande analyse van de toetscondities en de voorbeeldopgaven. Mijn eigen ervaring 
met de mbo-instroom in het hbo (ik heb o.a. een verkorte leerroute ontwikkeld voor verwante 
instromers, de taalontwikkeling van mbo-instromers bij diverse hbo-opleidingen begeleid en een 
voortraject meertalige studenten ontwikkeld, een voorbereiding op het hoger onderwijs voor 
studenten met een buitenlandse vooropleiding waaronder ook meertalige mbo’ers) heeft 
eveneens richting gegeven aan de invulling van de handreiking: ik heb ervaren dat het inzetten 
op een metaniveau niet alleen een positief effect heeft op het behalen van toelatingsexamens, 
maar ook aansluit bij wat mbo’ers in het hbo nodig hebben (een hoger abstractieniveau, zaken 
vanuit meerdere dimensies benaderen, etc.).  
 
Uit de reacties van studenten in de korte gesprekjes en de uitlatingen op internetfora blijkt dat 
zij: 

(1) moeite hebben met de hoeveelheid leerstof;  
(2) niet goed kunnen inschatten of ze goed geleerd hebben en daardoor een goede kans 
van slagen hebben (“maar maak de oefentoetsen nog niet zo goed.”);  
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(3) moeite hebben met de wijze van vraagstelling (“Vooral de vraagstellingen zijn (zoals 
je zelf aangeeft) anders dan op het mbo, de stof zelf is wel prima te leren.”); 
(4) moeite hebben met (meta)cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld met het scheiden 
van hoofd- en bijzaken (alles markeren i.p.v. alleen de belangrijkste informatie), en het 
negeren van situationele bijzaken en irrelevante verhalende informatie, zoals bij het 
eerder genoemde voorbeeld van vraag 22 van de voorbeeldtoelatingstoets Natuur & 
Techniek 2017 (“Maar als ze al twee jongens hebben…”). 

Omdat deze gegevens niet representatief zijn, kunnen ze slechts gebruikt worden om gemaakte 
keuzes te toetsen (in hoeverre gaat de handreiking in op door deze studenten genoemde 
probleempunten), maar niet om keuzes daarop te baseren. 
 
Tijdens de bijgewoonde lessen in het regionale ondersteuningstraject is opgevallen dat de 
studenten voornamelijk in dagelijkse taal spreken (in ‘gewone woorden’) en nauwelijks abstracte 
woorden of vaktermen gebruiken. Dat betekent dat de afstand tussen de taal die studenten 
gebruiken en de taal in de toetsopgaven groot te noemen is. Omdat de receptieve 
woordenschat (de woorden die je begrijpt als je luistert of leest) altijd groter is dan de 
productieve woordenschat (de woorden die je zelf gebruikt als je spreekt of schrijft), valt niet 
zonder meer te concluderen dat de opgaven hierdoor onbegrijpelijk zijn. Toch zijn er voldoende 
aanwijzingen die in deze richting wijzen (zie hieronder bij lezen en begrijpen van toetsvragen) en 
daarom is er gekozen voor een aanpak die de afstand tussen DAT en CAT verkleint. Studenten 
worden gestimuleerd en uitgedaagd de woorden en begrippen uit de leerstof en de opgaven ook 
daadwerkelijk te gaan gebruiken en dat helpt om de opgaven te doorzien en te begrijpen, en 
daarmee verhoogt de kans op het behalen van de toets.  
 
In vrijwel alle gesprekken is gerefereerd aan het ontbreken van algemene kennis of algemene 
ontwikkeling, waardoor studenten een referentiekader missen. Als voorbeelden hiervan zijn 
genoemd: voor de meeste kandidaten is museumbezoek niet gebruikelijk, ze zijn niet gewend 
aan het maken van tochtjes met het gezin, zoals een dagje naar de Veluwe, wandelen in de 
duinen of uitstapjes als het bekijken van de Afsluitdijk of de Oosterscheldekering.  
Door dit tekort aan algemene kennis kan nieuwe kennis niet gehecht worden aan bekende 
kennis. Dat bemoeilijkt het onthouden of beklijven van nieuwe stof. Het gebrek aan algemene 
kennis en ervaring raakt ook de metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld het voorspellen 
en/of evalueren op basis van voorkennis) en cognitieve vaardigheden (de vraag lezen, kaarten, 
foto’s, tekeningen en begrippen begrijpen, taal- en rekenkennis inzetten, omgaan met talige en 
visuele informatie, zich het probleem voorstellen, omgaan met contextinformatie, irrelevante 
informatie elimineren, en schattend lezen).  
 
Meerdere gesprekspartners hebben het lezen en begrijpen van de toetsvragen als mogelijk 
struikelblok genoemd. De opdrachtgever heeft er, bij monde van de projectleider en een 
beleidsmedewerker, ook om gevraagd om in de handreiking ondersteuning te bieden bij het 
lezen en begrijpen van de toetsvragen, waarbij het woord ‘doorgronden’ van de vraag eigenlijk 
meer op zijn plaats is. 
 
Algemeen is genoemd dat de trajecten zelf ook selecterend werken. In de loop van het traject 
vallen studenten af die ook niet opgaan voor de toetsen. Docenten noemden studievaardig zijn, 
als factor. Zij zagen verschil in studenten die actief aantekeningen maakten en vragen stelden en 
studenten die geen pen en papier voor zich hadden. Dat beeld werd bevestigd tijdens de 
bijgewoonde lessen. Een paar studenten maakten handmatig aantekeningen, een paar op de 
laptop en een derde van de studenten noteerde niets. Ook verschilde de kwaliteit van de 
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aantekeningen: ik zag zeker drie studenten die de tekst van de powerpointdia’s letterlijk 
overnamen, waarbij van de mondelinge informatie van de docent niets tot vrijwel niets werd 
vastgelegd. Het was niet duidelijk of het vele gebruik van de smartphones nu functioneel was 
voor de les of niet. 
Als oorzaak van de uitval tijdens het traject is behalve studievaardig zijn ook een lage motivatie 
en inzet genoemd. Motivatie en inzet zullen zeker een rol spelen, gezien de inspanningen die 
studenten zich moeten getroosten.  
Vrijwel alle gesprekspartners beoordeelden het effect van de toelatingstoetsen op de kwaliteit 
van de huidige instroom in zijn algemeenheid als positief. En alle gesprekspartners legden hierbij 
de relatie met motivatie en inzet. Sommigen benoemden ook expliciet dat de huidige instroom 
studievaardiger was. Het lijkt erop dat de uitval die normaal gesproken binnen het eerste 
studiejaar van de pabo plaatsvindt, nu verplaatst is naar voor de poort. 
  
 
Desk research 
Desk research naar bruikbare didactische werkvormen voor de ontwikkeling van 
(lees)strategieën en de ontwikkeling van (meta)cognitieve vaardigheden hebben tot de volgende 
aanknopingspunten geleid.  
 
Lezen wordt algemeen beschouwd (o.a. Noordman & Maes 2000) als een complexe cognitieve 
vaardigheid waarbij de lezer in korte tijd gelijktijdig en afwisselend allerlei processen op 
verschillende niveaus doorloopt en daarbij verschillende strategieën hanteert. Om tot een 
representatie van het gelezene te komen worden drie representatieniveaus onderscheiden. 
Deze zijn achtereenvolgens:  

1. de oppervlakterepresentatie (waarbij een letterlijke representatie of voorstelling van 
wat in de tekst staat moet worden gevormd);  
2. de propositionele representatie (waarbij betekenis aan zinnen wordt gegeven); en  
3. de mentale representatie (waarbij op basis van wereldkennis samenhang in de tekst 
wordt geïnfereerd).  

Deze niveaus werken overigens cumulatief. Voor de pabotoelatingstoetsen is, in verband met de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het selecteren van de juiste antwoordoptie, het 
mentale representatieniveau van belang. Dat niveau wordt ook als uitgangspunt genomen voor 
de ontwikkeling van strategische leesvaardigheid in de handreiking. 
 

De keuze om in de handreiking in te zetten op strategische leesvaardigheid sluit aan bij een van 
de aanbevelingen uit het proefschrift van Van Silfhout (2014), namelijk om leerlingen te blijven 
onderwijzen in vaardigheden en strategieën.  

In de handreiking worden elementen van observerend leren, activerende didactiek en 
taalontwikkelend lesgeven ingezet. 
 
Observerend leren of ‘modeling’ 
Een activerende didactiek die momenteel veel in de belangstelling staat en veel onderzocht 
wordt, is het observerend leren ook wel ‘modeling’ genoemd. In deze aanpak doet de docent 
voor hoe je een taak aanpakt door deze ‘hardop denkend’ uit te voeren. De leerlingen 
observeren. Ook een goede leerling kan een taak voordoen waarbij de andere leerlingen 
observeren en feedback geven. Er zijn ook voorbeelden bekend waarin films gebruikt werden 
waarin acteurs verschillende manieren van taakaanpak vertolkten. Deze didactiek stimuleert de 
zelfregulatieve vaardigheden (Oostdam e.a. 2007), wat de intrinsieke motivatie bevordert. 
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Bandura, bekend van de sociaalcognitieve theorie, benadrukt dit motiverende effect en 
constateert een toenemend zelfvertrouwen bij een leerling die ziet dat iemand een leestaak 
goed uitvoert. Bimmel & Van Schooten (2004) noemen het positieve effect van het werken in 
tweetallen.  
 
Activerende didactiek 
Leren is in de kern zelf of zelfstandig leren. Leren is niet iets dat een ander voor je kan doen. Een 
docent kan helpen, uitdagen, stimuleren, motiveren en het leerproces begeleiden, uiteindelijk is 
het de student zelf die iets leert. In deze handreiking wordt via ‘scaffolding’ (in het begin aan de 
hand nemen en ondersteuning bieden en geleidelijk toewerken naar zelfstandig; en dus 
docentonafhankelijk leren) toegewerkt naar zelfstandig leren en het vergroten van het eigen 
leervermogen.  
In de praktijk gaat het dan om de volgende fasering:  
 Eerst begeleid en gestuurd zelf een taak laten uitvoeren; 
 Laten verwoorden van de verschillende stappen en de overwegingen daarbij; 
 Bepalen wat goed en wat niet goed ging; 

Laten vaststellen hoe een volgende keer de taak anders aangepakt wordt (leerdoelen 
bepalen); 
In een volgende taak toepassen wat bij de vorige taak geleerd is. 

 
Onderwijsleergesprek 
Een onderwijsleergesprek is een gestructureerd gesprek waarbij de docent studenten 
stapsgewijs tot bepaalde kennis en inzichten leidt. Het wordt ook wel een socratisch gesprek of 
stapsgewijs geleid gesprek volgens de socratische methode genoemd. Socrates paste deze 
werkvorm toe om zijn leerlingen zelf tot inzicht in allerlei vraagstukken te laten komen (Geerligs 
& Van der Veen 2006:243). Essentieel van deze gespreksvorm is dat het resultaat uit de student 
komt en de docent deze antwoorden door de open vraagstelling als het ware uitlokt.  
 
Taalontwikkelend lesgeven 
Een didactische aanpak die gericht is het verkleinen van de afstand tussen de gewone taal (DAT) 
en de abstracte en academische taal (CAT) is taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend 
lesgeven2. Het verschil tussen die twee benaderingen is dat taalgericht vakonderwijs zich 
beperkt tot het begrijpen van de lessen en de leerstof (een instrumenteel doel) en 
taalontwikkelend lesgeven daarnaast ook uitdrukkelijk als doel heeft dat de leerling of student 
zelfstandig zijn taalvaardigheid ontwikkelt en leert ontwikkelen. Dat houdt onder meer in dat het 
leren leren van taal (onder meer het weten hoe je je woordenschat kunt vergroten) expliciet aan 
de orde komt.  
 

1.3. Aanknopingspunten voor de focus en de inhoud van de handreikingen 
 

De analyse uit hoofdstuk 2 biedt voldoende aanknopingspunten voor het bepalen van de focus, 
didactiek en inhoud van de handreikingen. In de huidige regionale ondersteuningstrajecten ligt 

                                                            
2 Definitie: taalontwikkelend lesgeven is een manier van lesgeven (of begeleiden, coachen) waarin de docent 
(of begeleider, coach) nadrukkelijk een rol heeft in het aanjagen, stimuleren, uitdagen en begeleiden van het 
proces van taalontwikkeling van de student(en) (Van der Westen 2006). 
Het onderscheid tussen taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend lesgeven is beschreven in Van der 
Westen (2013). 
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de nadruk tot nu toe voornamelijk op de vakinhoudelijke ondersteuning (de vakinhoudelijke 
kennis).  
 
§1.3.1 Aanknopingspunten 
Uit de analyse van de toetsen en toetsopgaven (1.2.1) en de conclusies uit de gesprekken, de 
bijgewoonde lessen en desk research (1.2.2) zijn de volgende bouwstenen voor de 
handreikingen gedestilleerd: 
 

Tips voor het leren omgaan met de toetscondities; 
Het ontwikkelen van een effectieve taakaanpak voor het doorgronden van de opgaven; 
De ontwikkeling van strategische leesvaardigheid voor het bestuderen van de leerstof; 
Werken aan woordenschatvergroting.   

 
Deze elementen gaan gepaard met de verhoging van het abstractieniveau en de ontwikkeling en 
het inzetten van (meta)cognitieve vaardigheden en het werken aan een bewuste bekwaamheid. 
De cognitieve en metacognitieve vaardigheden worden in deze handreiking in samenhang 
ontwikkeld; niet alleen is het soms lastig deze vaardigheden van elkaar te onderscheiden, maar 
ze interfereren in de praktijk ook. De ontwikkeling van deze (meta)cognitieve vaardigheden 
wordt geïntegreerd in de verwerving van de vakinhoud, in de ontwikkeling van een effectieve 
taakaanpak en van strategische leesvaardigheid.  
 
Een belangrijk bijkomend voordeel van deze aanpak is het beroep op het leervermogen, 
waarmee aspirant-pabostudenten ook tijdens de hbo-opleiding zelf hun voordeel kunnen doen. 
De werking van het geleerde reikt verder dan alleen de toelatingstoetsen en studenten geef je er 
een voorsprong mee (Van der Westen 2016). 
 
Aandacht voor woordenschatontwikkeling is van belang voor de verwerving van functionele 
kernwoorden (vaktaal en algemene woorden die horen bij de cognitieve academische 
woordenschat). Vakinhoudelijke kennisontwikkeling gaat hand in hand met het leren van nieuwe 
woorden, uitdrukkingen en andere symbolische middelen om die kennis te verwoorden. In die 
zin staat ook een vakdocent voor de taak studenten te helpen om de overgang te maken van 
informele naar formele en academische manieren van uitdrukken (Elbers 2013). In de 
handreikingen wordt gewerkt met ‘werken met een woorddossier’ als woordleerstrategie omdat 
deze manier van werken ook het leren leren van woorden beoogt.  

De aanpak wordt in de lessen op een expliciete wijze aangeboden, geoefend en nabesproken. 
Expliciet wil zeggen dat van tevoren wordt verteld wat er aan de orde komt en waarom (doel en 
vaardigheid) en dat de handelingen én de keuzes en de overwegingen daarbij hardop verwoord 
worden (verbalisatie van de strategie). Door het inzetten op dit metaniveau (niet alleen het 
beantwoorden van de vraag, maar ook zeggen hoe je tot het antwoord komt) wordt een 
bewuste bekwaamheid nagestreefd.  
 
De didactische aanpak die in de handreiking wordt gehanteerd, gaat uit van de volgende 
werkvormen die in drie fases worden ingezet: 
 
     Fase 1 
 

Observerend leren of ‘modeling’ 
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Observerend leren heeft hier betrekking op het observeren van ‘de aanpak om tot een 
antwoord komen van een toetsopgave’ en ‘hardop denkend lezen: vergelijken, 
benoemen, bepalen, selecteren en met elkaar in verband brengen’. 
 
↓          ↓ 

   
Fase 2 

 
Samenwerkend leren 
Samenwerkend leren wordt in de handreiking uitgewerkt in het onderling laten 
bespreken van de taakaanpak en de benodigde denkhandelingen. Vervolgens vergelijken 
van de verschillende manieren van aanpak en het effect ervan laten benoemen: leren 
van en met elkaar. 
 
Nabespreken van een taak: 
In de handreiking voor de ondersteuningstrajecten wordt veel gewerkt met taken die in 
twee- of drietallen worden uitgevoerd. Deze worden in eerste instantie worden alleen op 
de taakaanpak en de verantwoording daarvan nabesproken. Zonder in te gaan op het 
juiste antwoord vraagt de docent steeds: wat heb je gedaan? Hoe heb je dat precies 
gedaan? Waar heb je dan op gelet? Waarom heb je het zo gedaan? Hij vraagt naar de 
achterliggende redenering van de student. 
Pas daarna, in tweede instantie, komt het juiste antwoord aan de orde en wordt er een 
verband gelegd met de vakinhoud en de taakaanpak. 

 
 
 ↓↑           ↓↑ 
 
     Fase 3: afwisselend  

        ↔ 
  

Onderwijsleergesprek  
 
De docent stelt vragen aan de studenten 
(afwisselend aan alle of aan iemand in het 
bijzonder) over de taakaanpak.  
 
 
 

Observerend leren of ‘modeling’ 
 
De docent laat een van de studenten een 
opgave stapsgewijs, hardop denkend, 
klassikaal uitvoeren.  
 
Hij laat andere studenten feedback geven. 
 
Hij beperkt de feedback in eerste instantie 
alleen tot de taakaanpak.  
 
Hij bespreekt tot slot of het antwoord 
juist is en legt verbanden met de 
vakinhoud. 

 
 
§1.3.2 Concluderend 
In de handreiking wordt, zowel voor de toets- als de bijbehorende studietaken, gewerkt aan de 
ontwikkeling van strategische leesvaardigheden en van een effectieve taakaanpak, de 
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ontwikkeling van (meta)cognitieve vaardigheden en de verwerving van de vakinhoud. De nadruk 
wordt gelegd op de lerende student.  
 
Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak van vakinhoud, taalontwikkeling en ontwikkeling 
van een effectieve taakaanpak. Deze elementen dragen gezamenlijk bij aan de verhoging van 
het leervermogen. Het doel is om de kandidaten optimaal toe te rusten voor het lezen 
(doorgronden) en het kiezen van de juiste antwoordoptie en voor het effectief bestuderen van 
de leerstof. De leeropbrengst kunnen kandidaten ook gebruiken tijdens hun vervolgstudie. 
 
Naast dit deel, het verantwoordingsdocument, volgen nog twee separate delen: deel 2 is een 
handreiking voor docenten, en deel 3 een handreiking voor zelfstudie.  
 
In het tweede deel, de handreiking voor docenten, ligt de focus op het leren (en (be)redeneren) 
van de student. Doordat wordt ingezet op een metaniveau (de student laten verwoorden wat hij 
doet en denkt bij het beantwoorden van een opgave) krijgt de docent zicht op de wijze waarop 
de student tot een goed of verkeerd antwoord komt. Dat zicht geeft de docent de mogelijkheid 
studenten in dit proces te volgen én bij te sturen. Door de expliciete bevraging op het 
metaniveau wordt van studenten een bepaald abstractieniveau gevraagd. Dat geeft hen grip op 
het eigen leerproces.  
Door de kandidaten tijdens de bijeenkomsten te stimuleren om de woorden uit de leerstof en de 
opgaven te gebruiken, wordt de afstand tussen de dagelijkse taal die de kandidaten 
voornamelijk gebruiken (DAT), en de cognitief academische taal (CAT), de taal in de opgaven, 
verkleind.  
 
Deel 3 bevat een handreiking voor zelfstudie. Deze is bedoeld voor aspirant-pabostudenten die 
geen ondersteuningstraject volgen, maar zich via zelfstudie voorbereiden op de 
pabotoelatingstoetsen. Uiteraard kan dit deel ook aanvullend op de ondersteuningstrajecten en 
de keuzedelen worden gebruikt. 
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Bijlage 1 

Lijst gesprekken met stakeholders/betrokkenen 

 

12 september 2016, oriënterend gesprek met drs. J. (Jetske) Woudstra, beleidsadviseur strategie 
& onderwijs MBO Raad. 

15 november 2016, gesprek met Sabine ter Steeg, senior adviseur De Haagse Hogeschool, met 
de aansluiting mbo-hbo in haar portefeuille. Tevens lid van de regionale commissie / 
coördinatiegroep Doorstroom mbo-hbo.  

28 november 2016, gesprek met Christian Brouwer, docent Nederlands van de pabo van De 
Haagse Hogeschool. 

12 januari 2017, gesprek met Jacqueline de Schutter, algemeen projectleider Goed voorbereid 
naar de pabo, MBO Raad en met Jetkse Woudstra, beleidsadviseur strategie & onderwijs MBO 
Raad. 

23 januari 2017, gesprek met Marian van Noort, interim directeur pabo van De Haagse 
Hogeschool. 

6 maart 2017, gesprek met Ana Maria Andriol, beleidsmedewerker/adviseur OKC De Haagse 
Hogeschool over studenten uit het Caribisch gebied, studenten met een havo/vwo- en met een 
sbo 4-achtergrond van Curaçao en de andere eilanden.  

8 maart 2017, gesprek met Janet Bootsma, regionaal coördinator ondersteuningstrajecten.  

9 maart 2017, telefonisch gesprek met Judith Kivits, Vereniging Hogescholen.  

9 maart 2017, doorspreken commentaar op de voorlopige versie van het eerste concept, 
gesprek met Jacqueline de Schutter, met medeneming van het commentaar van Jetske 
Woudstra. 

15 maart 2017, bijwonen van drie lessen van het regionale ondersteuningstraject van De Haagse 
Hogeschool. Gesprekken gevoerd met Niels Verkade (docent aardrijkskunde), Bart Dalmeijer 
(docent geschiedenis) van De Haagse Hogeschool en met Peter de Gruyter (docent natuur en 
techniek) van Inholland. Tussendoor korte gesprekjes met enkele studenten.  

3 april 2017, bijeenkomst bij de Mbo Raad waarin de conceptversie (versie van 31 maart 2017) 
besproken is met helpdeskdocenten van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 
techniek.  


