
 
 
Voorbereiding op de toelatingstoets aardrijkskunde voor de pabo via zelfstudie  

 
Hoe kun je je via zelfstudie voorbereiden op de toelatingstoets voor aardrijkskunde? Hieronder volgen 7 
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 aardrijkskunde 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. 
Vind je het lastig om toetsen met meerkeuzenvragen te maken en/of ben je opzoek naar goede studietips, 
dan kun je gebruik maken van de handreiking “Geef de mbo-instroom een voorsprong!”, deze 
handreiking bevat veel tips over hoe je je effectief kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen. De tips 
richten zich niet op de inhoud van de vakken zelf, maar op het type toetsopgaven, de toetscondities en 
het bestuderen van de leerstof. 
 
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 aardrijkskunde 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. Er zijn twee boeken beschikbaar en drie vormen van digitaal 
lesmateriaal. Het is voldoende om een van deze vijf te kiezen. 
 
Stap 3 Handreiking SLO: Oriëntatie op de leerstof 
Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staat de Handreiking SLO. Hierin staat wat je moet weten en 
kunnen voor de toelatingstoets. Ga naar Bekijk het studiemateriaal voor aardrijkskunde en dan naar 
Handreiking SLO. Download of print deze handreiking. In hoofdstuk 2 van de Handreiking SLO staat een 
oriëntatie op de leerstof, onderverdeeld in vakgebonden vaardigheden en in de acht kernthema’s. Neem 
de vakgebonden vaardigheden door, zodat je weet wat je kan verwachten. 
 
Stap 4 Topografie leren 
Je moet voor de toelatingstoets aardrijkskunde de zogenoemde ‘basistopografie’ kennen. Dit betekent dat 
je 100 items in Nederland, 100 in Europa en 100 in de wereld moet kennen. Cito heeft hiervoor een lijst 
vastgesteld. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl is deze lijst te vinden. Ga naar Bekijk het 
studiemateriaal voor aardrijkskunde en dan net boven A Studiemateriaal dat leerdoelen toelatingstoets 
dekt. Op bijvoorbeeld www.topografieindeklas.nl kun je hiermee oefenen.  
 
De toelatingstoets bevat geen vragen waar je alleen topografie voor nodig hebt. De topografie wordt altijd 
gecombineerd met een inhoudelijk thema. Je zult moeten weten waar plaatsen, gebieden, rivieren, 
gebergten, etc. liggen om de vragen in de toelatingstoets te kunnen beantwoorden. De topografie komt 
dus indirect in de toets aan bod en je moet de topografie wel kennen. 
 
Stap 5 De acht kernthema’s 
De aardrijkskundestof is ingedeeld in acht kernthema’s. Je zal bij het bestuderen merken dat veel van 
deze thema’s met elkaar te maken hebben; dat is ook de reden dat sommige begrippen meer dan één 
keer voorkomen in de begrippenlijst of de leerdoelen. 
Neem nu het eerste thema op de volgende manier door: 

• Lees in de Handreiking SLO in paragraaf 2.3 de beschrijving van Thema 1 Aarde, klimaat en 
landschap. 
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• Bestudeer in het gekozen studiemateriaal thema 1. 
• Bestudeer de kaart(en) die bij het thema horen. De kaarten staan in de bijlage van de 

handreiking. In paragraaf 2.3 van de handreiking staat per kernthema aangegeven welke kaarten 
daarbij horen. Met deze kaarten koppel je de begrippen en processen uit de leerdoelen aan 
plekken op aarde. Voor thema 1 zijn dat de kaarten 1 en 2. 

• Oefen met de begrippenlijst* de begrippen die bij thema 1 horen. 
• Probeer de leerdoelen over thema 1 in paragraaf 3.2, onderdeel B1, in eigen woorden te 

beschrijven: de inhoud van de begrippen, processen, ook wat je op welke plekken vindt en 
waarom. 

• Lukt dat niet op alle onderdelen, ga dan voor die onderdelen terug naar het begin van stap 5. 
Doe ditzelfde voor de volgende 7 thema’s. Je zal merken dat sommige thema’s omvangrijker zijn (vooral 
thema 1 en 2) dan andere thema’s (zoals thema 4 en 7). 
 
* Voor de oefening van de begrippen staat op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl een begrippenlijst 
aardrijkskunde. Ga naar Bekijk het studiemateriaal voor aardrijkskunde, vervolgens naar B 
Ondersteunend materiaal en vandaar naar Begrippenlijst. 
 
Stap 6 De voorbeeldopgaven in de Handreiking SLO 
Bekijk met de kennis die je tot nu toe hebt verworven van de vakgebonden vaardigheden, topografie, 
kaarten en van de acht kernthema’s in de Handreiking SLO bijlage 2 Voorbeeldopgaven. Lees de 
Toelichting bij de vraag om te oefenen in de wijze waarop je de vragen in de Toelatingstoets moet 
beantwoorden. 
 
Stap 7 Zelf toetsen 
Ga op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl naar Bekijk het studiemateriaal voor aardrijkskunde en dan 
naar B Ondersteunend materiaal. Kies hier voor Oefentoets 2014 en probeer deze opnieuw te maken. 
Bij de antwoorden staat op welk kernthema het goede antwoord betrekking heeft. Wanneer je antwoord 
niet goed is of je geen antwoord wist ga dan naar stap 5 en bestudeer het bijbehorende kernthema  
nogmaals. Herhaal vervolgens deze stap 7 voor Oefentoets 2015, 2016 en 2017. 
 
Je bent nu klaar voor de toelatingstoets Aardrijkskunde! 
 
Anouk Adang en Marleen Platje, Helpdesk docenten 
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