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Geachte heer, mevrouw, 

 

Vanaf 2015 gelden voor de pabo nieuwe toelatingseisen. Scholieren en studenten 

die naar de pabo willen, kunnen hierop nu al anticiperen. Daarom informeer ik u 

met deze brief over wat er gaat veranderen en wat er van onderwijsinstellingen 

wordt verwacht.  Ik stuur u deze brief met de expliciete vraag de leerlingen en de 

studenten die het betreft goed te informeren over wat hen volgend jaar te 

wachten en te doen staat. De website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 

ondersteunt u en de leerlingen en studenten daarbij.  

 

De ‘bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo’, ook wel de toelatingseisen voor 

de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) genoemd, zijn onderdeel van mijn 

beleid om de kwaliteit van de instroom te verbeteren. Dit is een belangrijke en 

noodzakelijke stap in de kwaliteitsverbetering van de opleiding tot leraar 

basisonderwijs. Met een instroomniveau dat beter aansluit bij de vervolgopleiding 

wordt de kans op een succesvolle carrière voor scholieren en mbo-studenten in 

het vervolgonderwijs groter. 

 

Aanleiding 

De toelatingseisen voor de pabo worden aangescherpt naar aanleiding van het 

advies van de Commissie Meijerink1 dat in 2012 is uitgekomen. Deze commissie 

heeft op verzoek van de Vereniging Hogescholen (VH) geadviseerd bij de vraag 

over welke kennis een leraar basisonderwijs aan het einde van zijn opleiding 

minimaal moet beschikken om aan het werk te gaan in het basisonderwijs, de 

zogenaamde kennisbases. Met het vaststellen hiervan wordt het eindniveau van 

de kennis die de student op de pabo verwerft verhoogd en voor elke pabo 

gelijkgetrokken. 

 

De commissie constateert in haar advies dat het verhoogde eindniveau van de 

pabo niet altijd haalbaar is met het huidige instroomniveau. Nu zijn pabo’s aan 

het begin van de opleiding veel tijd kwijt met het bijspijkeren van studenten tot 

                                                

 
1 Een goede basis, Advies van de Commissie Kennisbases Pabo, 2012. 
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een kennisniveau waarmee zij uiteindelijk met het eigenlijke curriculum aan de 

slag kunnen. Tijd die ten koste gaat van het totale programma. 

Dit advies is door de toenmalig Staatssecretaris van OCW en de Vereniging 

Hogescholen (toen nog HBO Raad) omarmd. Als uitvloeisel hiervan heb ik het, via 

de Wet ‘kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs’, voor pabo’s mogelijk 

gemaakt om op een aantal domeinen eisen te stellen aan de basiskennis van 

studenten die instromen. Dit wordt op dit moment vastgelegd in nadere 

regelgeving.  

 

Wat verandert er? 

Nu kan elke havist en mbo’er op niveau 4, ongeacht profiel, vakkenpakket of 

mbo-opleiding, instromen in de pabo. In het eerste jaar van de studie moet elke 

student met ‘entreetoetsen’ bewijzen over voldoende basiskennis te beschikken 

van de onderwerpen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 

techniek), taal en rekenen. Door de pabo kan onder andere op basis van deze 

resultaten een bindend studieadvies (BSA) worden afgegeven.  

 

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen 

volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis 

te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het 

gevraagde kennisniveau betreft basiskennis waarmee de student direct aan de 

slag kan. Dit niveau is vergelijkbaar met havo-3/vmbo-t4.  

 

De nieuwe kenniseisen gelden voor scholieren die vanuit het havo of het mbo 

willen instromen in de pabo. Aspirant-studenten met een vwo-diploma of een 

afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere 

vooropleidingseisen. Zij worden geacht eventuele kennislacunes zelfstandig weg 

te kunnen werken.  
 

Wat betekent dit voor de leerling of de student? 

Leerlingen en studenten die naar de pabo willen, kunnen op verschillende 

manieren aantonen over de vereiste kennis te beschikken: 

 Scholieren die op havo- of een hoger niveau eindexamen hebben gedaan in 

aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde kunnen met hun 

cijferlijst aantonen dat zij examen hebben gedaan in deze vakken en daarmee 

voldoen aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo in 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor het laatste 

kennisdomein geldt dat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt als 

hij in ofwel biologie ofwel natuurkunde eindexamen heeft gedaan. Voor alle 

kennisdomeinen geldt dat de aspirant-student die met een onvoldoende in één 

van de vakken zijn diploma heeft behaald, toch beschikt over de juiste kennis. 

Het gevraagde kennisniveau is havo-3/vmbo-t4.  

 Een scholier of student kan voor de vakken waarin hij geen eindexamen heeft 

gedaan één of meerdere toelatingstoetsen afleggen die door de pabo’s worden 

aangeboden. Met deze toetsen wordt vastgesteld of de aspirant-student over 

het gevraagde kennisniveau beschikt. In iedere regio wordt in ieder geval twee 

keer per jaar de mogelijkheid geboden om toelatingstoetsen af te leggen voor 

de drie vereiste kennisgebieden. Meer informatie zal door de (gezamenlijke) 

pabo’s worden gegeven op het moment dat zij daarover besloten hebben. 
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Uw rol als onderwijsinstelling 

Ik zie een belangrijke rol voor vo-instellingen en mbo-instellingen om scholieren 

van de juiste informatie te voorzien voor instroom in de pabo en hen te 

begeleiden in hun studie- en profielkeuze.  

 

Keuze in de vooropleiding 

In het havo worden de vakken aangeboden die vereist zijn voor toelating tot de 

pabo en kunnen scholieren die vakken dus ook kiezen. Het is belangrijk dat havo-

leerlingen, die een profielkeuze moeten maken, zo snel mogelijk bekend zijn met 

de nieuwe regels. Op deze wijze kan een scholier die later naar de pabo wil 

doorstromen hiermee in de profielkeuze al rekening houden. Ik vraag u om uw 

mentoren en decanen daarop de aandacht te laten vestigen.  

 

In het mbo worden deze vakken nu nog niet aangeboden. Kenniscentrum Calibris 

ontwikkelt op dit moment drie keuzedelen, gericht op respectievelijk 

geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze keuzedelen zijn 

onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur die met ingang van augustus 

2015 op vrijwillige basis wordt ingevoerd in het mbo. Verplichte invoering geldt 

vanaf augustus 2016. Mbo-onderwijsinstellingen kunnen desgewenst met ingang 

van komend studiejaar (2014-2015) een of meer van de genoemde keuzedelen 

aanbieden in de vrije ruimte, om studenten die naar de pabo willen op deze 

onderdelen voor te bereiden. Dat geldt niet alleen voor studenten die vanuit de 

opleiding Onderwijsassistent willen doorstromen naar de pabo. Alle mbo-

studenten die willen doorstromen naar de pabo kan dit pakket in de vrije ruimte 

worden aangeboden. 

 

Ondersteuning in de voorbereiding 

Ik hecht er zeer aan dat scholieren die met de toelatingseisen pabo worden 

geconfronteerd en in hun keuzes hiermee geen rekening hebben kunnen houden, 

toch de mogelijkheid krijgen in te stromen in de pabo. Ik wil hen daarom extra 

ondersteuning bieden in het behalen van het nieuwe instroomniveau. Om deze 

scholieren/studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen, 

is er vanaf 1 september 2014 tijdelijke hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit: 

 (zelfstudie) leermaterialen, inclusief verwerkingsopgaven, toetsvragen en 

voorbeeld toelatingstoetsen; 

 Een bijscholingsprogramma in iedere regio  in de vorm van lessen en andere, 

ondersteunende activiteiten. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. 

 

Deze extra ondersteuning is bedoeld voor havisten die examen doen in het 

schooljaar 2014-2015 en mbo’ers uit de cohorten 2011-2012, 2012-2013 en 

2013-2014. De voorbereiding van scholieren op de toelatingseisen vraagt een 

gezamenlijke inspanning van het onderwijsveld. De MBO Raad, VO-raad en 

Vereniging Hogescholen trekken samen op in de organisatie van de 

voorbereidingstrajecten  voor scholieren en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op 

bestaande samenwerkingsrelaties tussen opleidingsinstellingen in de regio’s. 

 

Vervolg 

Naar verwachting worden de algemene maatregel van bestuur en de regeling van 

de bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo in het najaar van 2014 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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gepubliceerd. Indien u al een eerste indruk wilt krijgen van de inhoud van de 

leerdoelen en nader uitgewerkte specificaties, verwijs ik u naar de website 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. In de loop van dit jaar wordt ook bekend hoe 

de toelatingstoetsen waarover deze brief gaat in het voorjaar van 2015 door de 

pabo’s zullen worden afgenomen: op welke tijdstippen, waar en met welke 

herkansingsmogelijkheden. 

 

Omdat het van groot belang is dat scholieren en studenten voor het najaar van 

2014 op de hoogte worden gebracht van de nieuwe eisen, informeer ik u in dit 

stadium al over de toelatingseisen voor de pabo. De invoering van de 

toelatingseisen biedt de student mogelijkheden het studiesucces te verbeteren. Ik 

vertrouw erop dat u uw leerlingen en studenten goed zult voorlichten over deze 

maatregel. Met de VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen heb ik 

afspraken gemaakt over het aanleveren van de informatie hiertoe. Deze 

informatie zal via de Vereniging Hogescholen beschikbaar worden gesteld aan de 

hogescholen (met een pabo). 

 

Via de reguliere communicatiekanalen van de VO-raad, de MBO Raad en de 

Vereniging Hogescholen wordt u de komende maanden op de hoogte gehouden 

van de verdere invulling en ontwikkelingen rondom de voorbereidingen van 

aankomend pabostudenten. Maar ook op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw en 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl zal deze informatie beschikbaar zijn.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

 

 

 

 

 

 

dr. Jet Bussemaker 
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