Instroom Pabo
en toelatingstoets
Toelatingseisen voor de pabo
Iedereen die naar de pabo wil en geen vwo-, hbo- of wo-diploma
heeft, moet aan de toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde,
geschiedenis én natuur en techniek. Je moet aantonen over
genoeg kennis te beschikken van deze vakgebieden. Hoe je dat
doet, lees je in deze flyer. En ook welke hulp je daarbij kunt
krijgen.

Wanneer heb je genoeg kennis?
Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:
• je havodiploma hebt én hierbij havo-eindexamen hebt gedaan in
dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de
vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
• je geen havodiploma hebt, maar wel havo-eindexamen hebt
gedaan in dat vakgebied en er een voldoende voor hebt gehaald;
• een geldig vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
• de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald en deze
nog geldig is.
Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet
aan de toelatingseisen. Anders ben je niet toelaatbaar op de pabo.

Toelatingstoets
Per vakgebied is er een toelatingstoets. Deze toets meet of je de
kennis en vaardigheden hebt, die je bij het begin van de pabo
nodig hebt om de opleiding met succes af te kunnen ronden. De
toetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4 en worden op een
beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen.

Je moet je uiterlijk één maand voor deelname aan de
toetsen hebben ingeschreven voor de pabo van jouw
keuze via Studielink. Via die pabo ontvang je dan een link
om je in te schrijven voor de toelatingstoetsen (en
eventuele herkansing). Als je een toelatingstoets behaalt
ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig blijft. Je mag per
instroommoment in de pabo elk vak één keer herkansen.
Kijk voor de data van de toelatingstoetsen, de
voorwaarden en de details op
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Welke hulp is er voor jou?
Voor havoleerlingen en mbo-studenten die zich willen
voorbereiden op de toelatingstoetsen zijn leermaterialen
(inclusief oefentoetsen, begrippenlijsten en
voorbereidingsvideo’s) beschikbaar op de website
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
Wil je lessen volgen ter voorbereiding op de
toelatingstoetsen?
Schrijf je dan in voor het keuzedeel ‘Voorbereiding pabo’
op een mboschool, vraag op een pabo naar de
mogelijkheden voor korte ondersteunende cursussen of
volg de landelijke ondersteuning die twee keer per jaar
wordt aangeboden.

Meer informatie
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

