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Aanleiding
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• Vanaf januari 2020 zijn de Vereniging Hogescholen, LOBO, 
MBO Raad (en in een later stadium: OCW) met elkaar in 
gesprek over de doorstroom van mbo-studenten naar de 
pabo. 

• We keken vooral naar de studenten van de opleiding 
onderwijsassistent (relatief grootste doorstroom vanuit het 
mbo). Velen bereiden zich voor met het Keuzedeel 
Voorbereiding Pabo. 
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Aanleiding

• De pabo’s waarderen de toetsen om het effect dat zij 
sorteren. Het programma in de propedeuse is minder 
overladen, de doorstroom naar het tweede jaar is 
groter en het studiesucces is toegenomen.

• Er zijn óók ongewenste effecten van de kennistoetsen: 
• Ze passen niet goed bij het praktijkgerichte 

onderwijs in het mbo. Veel studenten halen de 
toetsen niet en verdwijnen uit beeld voor het  
onderwijs;

• Ze schrikken vooral studenten met een niet-
westerse achtergrond af. De instroom in de pabo 
van deze groep is drastisch verminderd na 
invoering van de toetsen;

• Meten kennis. Dit geeft een te beperkte blik op wat 
er nodig is voor studenten om op de pabo 
succesvol te kunnen zijn;

• Zijn vooral een selectie- en niet een 
ontwikkelinstrument.



Gedeelde ambitie

1. Een soepele overgang vanuit het mbo in 
een ad- of lerarenopleiding;

2. Uitgaande van wat de student in het mbo 
aan kennis, attitudes en vaardigheden 
reeds heeft ontwikkeld;

3. Aangetoond via een portfolio met daarin 
een mix aan bewijsmaterialen waaruit 
blijkt dat de student in een ad- of 
lerarenopleiding succesvol kan zijn;

4. Waarbij regionale samenwerking tussen 
pabo’s en roc’s geoptimaliseerd wordt om 
de invulling, begeleiding en beoordeling 
van het keuzedeelvorm te geven;

5. Leidend tot een instroom passend bij de 
capaciteit van de student in: 

• A: de pabo
• B: een andere opleiding in het educatieve 

werkveld, bijvoorbeeld een ad- of 
lerarenopleiding
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Sleutelbegrippen

• Regionale samenwerking en maatwerk voor de 
invulling, begeleiding en beoordeling van het 

keuzedeel Voorbereiding Pabo
• Het portfolio als ontwikkelingsgericht instrument 

voor verwerving van de benodigde kennis, 
houding en vaardigheden en het aantonen 

daarvan
(als alternatief voor deelname aan de huidige kennisgerichte Cito-toetsen)
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• De betrokken partijen maken landelijke afspraken voor het toetsingskader en criteria voor 

typen onderdelen (verplichte kenniscomponent(en) en praktijkgerichte onderdelen).

• Regionaal: de vorm van de toetsing (en begeleiding) is aan de regionale partners. Hier wordt 

het landelijk toetsingskader uitgewerkt en ingevuld. Hierdoor wordt regionaal maatwerk 

mogelijk. 

• Keuzepalet: bieden van opties waar studenten uit kunnen kiezen, mogelijk op grond van input 

begeleiding, om te voldoen aan het toetsingskader. Denk aan de vorm van een kennistoets, 

presentatie, lessen op basisschool, reflectieverslagen colleges, excursies en/of practica. Er is 

de mogelijkheid bepaalde inhouden hierbij ten minste verplicht

te stellen (landelijk kader).

Het portfolio: de 

invulling
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• Inzet van leercoaches: docenten (mbo/pabo) en pabo-studenten die de mbo-

studenten begeleiden tijdens het keuzedeel en de invulling van het portfolio, niet 

alleen op de inhoud maar ook op het proces.

• Vakdocent (mbo/pabo): geeft de inhoudelijke input die studenten nodig hebben om 

het portfolio te vullen en begeleiden de studenten hier inhoudelijk bij.

• Peers: het leren van en met studenten die al op de pabo zitten. Hogerejaars

pabostudenten vervullen als peer ook de rol van leercoach.

• Gezamenlijke leergemeenschappen zijn het ideaal van studenten mbo en pabo.

Het portfolio: 

begeleiding
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• Positieve afsluiting van het portfolio geeft toelating tot alle pabo’s.

• De student toont aan de kennisgerichte componenten te beheersen middels 

resultaten voor kennistoetsen en andere toetsvormen.

• Beoordeling in gezamenlijkheid (mbo-hbo), mogelijk via criteriumgericht interview.

• Voorzien van keuzecheck als advies van de pabo (mogelijke uitkomsten: beter niet 

doen, ad of pabo kiezen). 

• Student heeft helder beeld van wat er voor ad of lerarenopleiding nodig is en blijft 

behouden voor het educatieve veld. 

Het portfolio: 

beoordeling
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1. Borging via modelconvenanten van de regionale samenwerking en afstemming op verschillende 

niveaus: (1) bestuurlijk (2) management (3) docent. Alleen landelijk regelen wat landelijk moet. 

2. Voorstellen voor de inhoud van (landelijke c.q. regionale convenanten):

• Toetsingskader en criteria voor typen onderdelen van het portfolio;

• De omgang met de niet-verwante doorstroom;

• Gezamenlijk kwaliteitssysteem: inzicht krijgen en blijvend monitoren wat het belangrijkst voor een 

mbo-student is om succesvol te zijn op de pabo. Hier mogelijk de invulling van het keuzedeel en/of 

begeleiding en/of beoordeling op afstemmen;

• Zwaluwstaarten: in het keuzedeel onderwijs volgen op het mbo en op de pabo;

• Jaarlijkse analyse en bespreking van de uitvalcijfers per mbo in de regio (en maak die cijfers 

vergelijkbaar).

Aanpak & 

organisatie: borging



Betrekken van: 
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Wat moet er gebeuren?

• Verkrijgen van bestuurlijke steun (VH, 
LOBO, MinOCW, MBO Raad).

• Het installeren van een landelijke 
werkgroep voor het opstellen van het 
modelconvenant.

• Het installeren van regionale werkgroepen 
om de vorm en inhoud verder uit te werken 
en in te vullen.

• Het opzetten van regionale 
samenwerkingsverbanden tussen pabo’s 
en roc’s daar waar die er niet zijn. 

• Het installeren van een toetsingscom-
missie per regio, waarin per vak, per 
deelnemende pabo en roc iemand 
meekijkt naar het geheel en de 
samenhang van de toetsen.

Studenten
mbo en hbo

Docenten
mbo en hbo

Bestuurders en 
opleidingsdi-

recteuren
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Samenvattend

…naar:Van…
• Uitval voor de poort (zeker ook van 

studenten met een niet-westerse 

migratieachtergrond),

• door vooral kennis te toetsen,

• hetgeen een beperkte visie is op wat er 

nodig is om succesvol te kunnen zijn de 

lerarenopleiding,

• en waarbij er te weinig rekening 

gehouden wordt met wat de student al 

kan en weet…

• Een ontwikkelingsgerichte en 

studentgerichte aanpak (portfolio),

• regionaal vormgegeven binnen de kaders van 

landelijke afspraken,

• die optimale flexibiliteit biedt voor het 

aanbieden van trajecten op niveaus 5 & 6,

• zodat er meer talent voor het educatieve veld 

behouden blijft met als resultaat de juiste 

mensen in en voor de klas!



Tijdpad

• ‘21-’22: opstellen convenanten, 

afsluiten convenanten binnen de 

regelruimte, opstellen landelijk 

toetsingskader en criteria voor 

inrichting portfolio

• ‘22-’23: pilots op vrijwillige basis

• ‘23-’24: iedereen
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De werkgroep Voorbij de 
toelatingstoetsen

Partners Leden

10voordeleraar / VH Arie Vonk
Hugo Nierstrasz

Pabo / LOBO Anita Derks
Jeanet Schuring

Ministerie van OCW Ellen Verheijen
Hansje Amelink

MBO Raad Monique Berkhout
Koen Hölscher
Mark Meijering
René Immers

Procesbegeleiding Sabine Schouten-van Stiphout (STIPLAB)
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