
Demo’s van studiemateriaal voor toelatingseisen voor pabo beschikbaar 
Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan 
bijzondere nadere vooropleidingseisen (toelatingseisen) voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur en techniek. Alle aspirant-studenten die geen hbo- of vwo-diploma hebben of havo-
eindexamen hebben gedaan in deze vakken, moeten toelatingstoetsen maken. Om havoleerlingen en 
mbo-studenten op deze toetsen voor te bereiden is tijdelijke hulp beschikbaar via 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Inmiddels staan daar demo’s van het studiemateriaal dat in 
ontwikkeling is online. Dit studiemateriaal is klaar in de tweede helft van augustus 2014. Ook zijn er 
handreikingen van SLO beschikbaar per vakgebied met een toelichting op de toelatingseisen.  
 
Demo’s studiemateriaal 
Leerlingen die in schooljaar 2014-2015 havo-eindexamen doen (ook in vavo) of mbo-studenten die in 
studiejaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 aan hun studie zijn begonnen, hebben hun opleidings- 
of vakkenpakketkeuze niet kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Voor hen is tijdelijk hulp 
beschikbaar in de vorm van (zelfstudie) leermaterialen en regionale bijscholingsprogramma’s.  
 
Inmiddels staan er demo’s van de leermaterialen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Drie 
uitgevers ontwikkelen per vakgebied studiemateriaal dat de havoleerlingen en mbo-studenten kunnen 
gebruiken om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen. De demo’s laten zien hoe het 
studiemateriaal er ongeveer uit komt te zien. Het studiemateriaal is uiterlijk vanaf 1 september 
beschikbaar en bevat verwerkingsopgaven, toetsvragen en voorbeeld toelatingstoetsen. In de loop 
van deze zomer komt ook de eerste informatie over de regionale bijscholingsprogramma’s op 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  
 
Handreikingen voor drie vakgebieden 
SLO heeft per vakgebied een handreiking gemaakt met daarin een uitwerking van en toelichting op 
de toelatingseisen. Op basis van deze handreikingen kunnen docenten voorbereidingsprogramma’s 
ontwikkelen en kunnen aspirant-studenten zich voorbereiden op de toelatingstoetsen. Ook voor toets- 
en materiaalontwikkelaars kunnen de handreikingen nuttig zijn.  

 
Bijlagen 
Download de handreikingen: Handreiking aardrijkskunde, Handreiking geschiedenis en Handreiking 
natuur en techniek 
Ga naar de demo’s: Demo’s van aardrijkskunde, Demo’s van geschiedenis en Demo’s van natuur en 
techniek 
 
Meer informatie 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
 


