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Geachte voorzitter, 
 
In de algemene vergadering van 14 november jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over de 
uitvoering van de bijzondere nadere toelatingseisen voor de Pabo die vanaf het studiejaar 2015-2016 
gelden. Aspirant-studenten moeten vanaf dat moment aantonen te beschikken over voldoende bagage 
voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Alle Pabo’s onderkennen de 
behoefte en noodzaak van deze toelatingseisen. Over de uitvoering en het moment van invoering is de 
afgelopen maanden intensief met verschillende partijen overleg gevoerd.  
Tijdens de bespreking in de AV is aandacht gevraagd voor de (lange) termijn die het Cito hanteert bij 
het bekend maken van de uitslag van toetsen en is het bestuur verzocht een laatste poging te doen om 
met het Cito in overleg te treden teneinde die termijn te verkorten. Voorts heeft de minister het bestuur 
uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg op 20 november, tegen de achtergrond van de discussie die 
over de toelatingstoetsen in de Tweede Kamer op 13 november heeft plaatsgevonden. 
 
Dit heeft geleid tot het volgende definitieve uitvoeringsbesluit toelatingstoetsen Pabo 2015-2016. 
 
• Uitslagtermijn Cito 

Na intensief overleg met het Cito is de uitslagtermijn voor het bekend maken van de 
toetsuitslag(en) verkort van vier naar drie weken.  

• Herkansingen 
Alle aspirant-pabostudenten die door middel van één of meer toets(en) dienen aan te tonen aan de 
toelatingseisen te voldoen, hebben het recht om een herkansing te maken voor één van de vakken 
(of voor het vak) waarvoor zij niet geslaagd zijn.  
Dit wijkt af van de besluitvorming in de AV doordat het geen voorwaarde meer is dat de twee 
andere toetsen behaald zijn alvorens de herkansing gemaakt mag worden. Hierdoor is het ook 
mogelijk dat studenten het maken van de toetsen spreiden over de toetsvensters.  
Zoals bekend moeten instromers uit het mbo voor drie vakken een toelatingstoets doen omdat deze 
vakken geen deel uitmaken van het examenprogramma van het mbo. Het merendeel van de 
havisten zal al aan tenminste één van de eisen voldaan hebben door middel van het eindexamen.  
Zij hoeven dan maar één of twee toetsen af te leggen. 
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• Assessment 
Indien een aspirant-student, na het benutten van de herkansingsmogelijkheid, voldoet aan twee van 
de drie toelatingseisen (m.a.w. de aspirant-student heeft één toets niet gehaald) dan kan de 
hogeschool besluiten deze student uit te nodigen voor een assessment. Dit assessment wordt bij 
voorkeur afgenomen door de betreffende vakdocent, omdat wordt beoordeeld of de student ook 
met betrekking tot dat vak voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de vastgestelde wet- en 
regelgeving inzake de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Indien de hogeschool van deze 
mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient dit vastgelegd te zijn in de OER. De hogeschool kan er 
voor kiezen om dit assessment onderdeel te laten uitmaken van het 1 mei beleid. 
Dit aspect is nieuw in de procedure en biedt de hogeschool de gelegenheid om te toetsen op basis 
van eigen onderzoek. 

• Toetsvensters 
De vastgestelde toetsvensters voor de Pabo toelatingstoetsen voor de instroom per september 2015 
zijn als volgt: 
Toetsvenster 1: dinsdag 7 april t/m maandag 13 april 2015 (herkansingsmogelijkheid: uitsluitend in 
toetsvenster 2) 
Toetsvenster 2: maandag 8 juni t/m zaterdag 13 juni 2015 (herkansingsmogelijkheid: uitsluitend in 
toetsvenster 3) 
Toetsvenster 3: maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli 2015 (herkansingsmogelijkheid: uitsluitend in 
toetsvenster 4) 
Toetsvenster 4: maandag 17 augustus t/m woensdag 19 augustus 2015 (uitsluitend bedoeld voor 
herkansers uit periode 3) 
Doordat de uitslagtermijn van Cito is verkort naar drie weken is het mogelijk gebleken het 
oorspronkelijke toetsvenster in juni te behouden. Hierdoor is het ook mogelijk het toetsvenster in 
augustus met een week te vervroegen. Daarnaast ontstaat de ruimte voor het uitvoeren van een 
assessment vóór 1 september (N.B. uitsluitend voor de toets in dit vierde toetsvenster kan Cito 
binnen enkele dagen voorzien in een uitslag). 

 
Evaluatie 
De mogelijkheid voor het instellingsbestuur om de student die voor één vak nog niet geslaagd is zelf te 
beoordelen geldt voor één jaar (dus ook voor de toelatingstoetsen in december, t.b.v. de februari-
instroom). Na afronding van de eerste toelatingsprocedures voor september 2015-2016 wordt deze 
handelwijze geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt besloten of deze 
mogelijkheid ook het daaropvolgende studiejaar geldt.  
 
Communicatie 
Op verzoek van de algemene vergadering zal op de bestaande website 
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl alle informatie rond de toelatingstoetsen en de organisatie daarvan 
worden gebundeld. Instellingen kunnen deze informatie gebruiken voor hun eigen communicatie naar 
studenten. Streven is om de website op 1 december volledig up-to-date te hebben gegeven deze laatste 
definitieve informatie.   
Cito ontwikkelt in nauw overleg met de Vereniging Hogescholen een stappenplan ‘van inschrijving tot 
uitslag’ dat voor het eind van het kalenderjaar aan alle Pabo’s wordt toegezonden. Hierin wordt 
toegelicht wat van welke partij wanneer wordt verwacht om het gehele proces van de toelatingstoetsen, 
vanaf de inschrijving van de student tot het uitreiken van het certificaat door de Pabo, op een goede 
manier te laten verlopen.  
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Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft over de bijzondere nadere toelatingseisen 
Pabo en/of over de toelatingstoetsen, dan kunt u contact opnemen met Judith Kivits 
(kivits@vereniginghogescholen.nl). 
 
Het bestuur, 

   
mr. Thom de Graaf,  drs. Ad de Graaf, 
voorzitter      secretaris
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