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Factsheet instroom pabo
Toelatingstoetsen pabo
In deze factsheet is een overzicht van een aantal veranderingen en ontwikkelingen opgenomen ten
aanzien van de organisatie van de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en
techniek voor de pabo en de voorbereiding van aspirant-studenten hierop. De informatie in de
factsheet is zoveel mogelijk geclusterd en ondergebracht in de een aantal blokken:
•

Voorbereiding studenten

•

Toelating studenten tot de pabo

•

Toetsdeelname studenten

•

Voorlichting studenten

•

Evaluatie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene informatie over de toelatingstoetsen is te vinden op de website
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, en in het bijzonder onder het tabblad Veelgestelde vragen.
Bovendien kunt u altijd contact opnemen met de landelijk projectleider, Arie Vonk, via
vonk@10voordeleraar.nl.

Voorbereiding studenten
Ondersteuning door de pabo’s
Inhoudelijke ondersteuning voor aspirant-studenten ter voorbereiding op de toelatingstoetsen voor
havisten wordt door de pabo’s zelf opgepakt en gecommuniceerd.
Ondersteuning op het mbo
Studenten die naar de pabo willen, volgen op het mbo het keuzedeel Voorbereiding Pabo of worden
door hun mbo-opleiding anderszins op de toelatingstoetsen voorbereid. Uiteindelijk moeten deze
studenten de toelatingstoetsen succesvol afronden om toegelaten te mogen worden tot de pabo.
Landelijke ondersteuning (juni/juli 2019)
Landelijke ondersteuning wordt eind juni/begin juli 2019 in Utrecht georganiseerd voor aspirantstudenten die in september 2019 in willen stromen in de pabo. Deze ondersteuning wordt
aangeboden aan een specifieke groep aspirant-studenten: mbo-studenten die het keuzedeel
Voorbereiding Pabo (of andere ondersteuning binnen het mbo) niet konden volgen en de
studenten die de pabo in deeltijd willen volgen. Inschrijving is mogelijk vanaf 22 mei 2019 via de
website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toelating studenten tot de pabo
Geldigheidsduur certificaat
Het certificaat dat aspirant-studenten ontvangen na het behalen van een toelatingstoets, heeft een
geldigheidsduur van 1 jaar en 9 maanden, tot het moment waarop een aspirant-student
daadwerkelijk ingeschreven staat bij een opleiding.
Afgeronde opleiding Associate Degree
Het diploma voor een afgeronde associate degree-opleiding staat niet gelijk aan het diploma van
een afgeronde hbo-opleiding. Daarmee voldoet een aspirant-student met een afgeronde associate
degree-opleiding niet aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Deze aspirant-studenten
zullen de toelatingstoetsen moeten behalen om toegelaten te worden tot de pabo.

Toetsdeelname studenten
Toetstijdverlening
Aspirant-studenten met een geldige dyslexieverklaring komen in aanmerking voor
toetstijdverlenging. Dit dient bij de online inschrijving voor de toelatingstoets(en) te worden
aangegeven. Bij de afname van de toelatingstoets dienen deze studenten een geldige
dyslexieverklaring te overhandigen aan de surveillant. Andere gevallen voor mogelijke
toetstijdverlenging kunnen worden ingebracht bij de toelatingstoetsencommissie.
Herkansingsmogelijkheid per vak
Voor elk van de drie toelatingstoetsen is een herkansingsmogelijkheid. Wijs studenten er vooral op
dat ze de eerste kans serieus nemen en niet als nulmeting moeten beschouwen.
Incidenten
De Toelatingstoetsencommissie, die in de vorige nieuwsbrief nog Incidentencommissie werd
genoemd, is inmiddels actief en heeft de volgende taakomschrijving: ‘De
toelatingstoetsencommissie behandelt klachten en doet uitspraken over incidenten die
randvoorwaardelijk zijn (betrekking hebben op de inschrijving en de afname van de
toelatingstoetsen).’
Incidenten waarover de toelatingstoetsencommissie geen bindende uitspraken kan doen en die de
geldigheid van een toetsresultaat betreffen (denk aan fraude of calamiteiten), worden doorgespeeld
naar het College van Bestuur van de hogeschool waar de toelatingstoetsen zijn afgenomen. Het is
aan het College van Bestuur om hier uitspraken over te doen, dan wel deze bij een commissie te
beleggen (zoals de examencommissie of de toelatingscommissie).

Voorlichting studenten
Website
Alle relevante informatie over de toelatingstoetsen is te vinden op de website
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Niet alleen over de inschrijfprocedure en de
herkansingsmogelijkheden, maar ook over de specifieke leerdoelen van de toelatingstoetsen en de
inhoudelijke voorbereiding hierop.
Veelgestelde vragen
Op de website zijn de veelgestelde vragen opgenomen onder een apart tabblad. Hieronder worden
passende antwoorden geformuleerd op vragen over de toelatingseisen en de toelatingstoetsen die
de afgelopen jaren door studenten, opleidingsdocenten, decanen en toetsafnamecoördinatoren zijn
gesteld.
Vragen over inschrijving
Specifieke vragen over de inschrijving voor de toelatingstoetsen kunnen aan Cito worden gesteld
via toelatingstoetspabo@cito.nl.

Evaluatie toelatingstoetsen
Evaluatie toelatingstoetsen
In de loop van 2019 voert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een geplande
evaluatie uit naar de bijzondere nadere vooropleidingseisen, waar de toelatingstoetsen op zijn
gebaseerd. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel (de gevolgen van de toelatingstoetsen
op de instroom en de uitstroom) en een kwalitatief deel (hoe dragen de toelatingstoetsen bij aan de
kwaliteit van de opleiding). Aspirant-studenten, studenten, opleidingsdocenten en het management
van pabo’s en mbo-instellingen worden bij dit onderzoek betrokken. Het eindrapport wordt naar
verwachting eind 2019 opgeleverd.

