
Toetsen op de pabo in het licht van kansen en groei 
 

Ten geleide 
 
Binnen LOBO is in eerder verband gesproken over de rol van toetsing op de pabo. Destijds vormde 
het evaluatierapport van ResearchNed naar de toelatingstoetsen en het aflopende contract voor 
afname van de rekentoets Wiscat voor de pabo de aanleiding. We spraken over bovengenoemde 
toetsen en het mogelijke perspectief in de richting van een assessment voor de poort van de pabo.   

Dat gesprek is nog niet afgerond. Mede op grond van een aantal actuele ontwikkelingen – het 
bestuursakkoord, de discussie over kansen(on)gelijkheid en het verslag van de voorzitter van de 
commissie Zevenbergen – willen we dat gesprek met elkaar voortzetten. We willen hierbij de 
volgende onderwerpen tijdens de komende vergaderingen aan de orde stellen: 

1. Ontwikkelingen ten aanzien van: 
a) de rekentoets wiscat voor de pabo 
b) de bijzondere nadere vooropleidingseisen / toelatingstoetsen 

2. Assessment voor de poort 
3. Kansen(on)gelijkheid, naar aanleiding van het rapport Toelatingstoetsen getoetst en de Staat 

van het Onderwijs 2021 

In deze oplegger wordt allereerst een korte stand van zaken gegeven, waarbij in wordt gegaan op 
actuele ontwikkelingen die mede aanleiding voor het hernieuwd voeren van het gesprek hebben 
gegeven. Vervolgens wordt een bredere context geboden waarbinnen we het gesprek over 
voornoemde onderwerpen en ontwikkelingen willen plaatsen.  

Bij punt 1 wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de rekentoets wiscat voor de pabo en de 
nadere bijzondere vooropleidingseisen/toelatingstoetsen. Gezien een aantal nieuwe ontwikkelingen, 
hoe gaan we hiermee om? Hieraan willen we tijdens het LOBO-overleg van juni aandacht besteden.  

Bij punt 2 wordt ingegaan op het assessment voor de poort, dat als zodanig is benoemd in het 
bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen. Hoe kijken we hier tegenaan? En kunnen we 
akkoord gaan met het voorgestelde tijdspad? Bij punt 3 tenslotte wordt, op grond van het rapport 
Toelatingstoetsen getoetst en de Staat van het Onderwijs 2021, aandacht gevraagd voor 
kansen(on)gelijkheid ten aanzien van de toelatingstoetsen in het bijzonder en onderwijs en toetsing 
over het algemeen op onze opleidingen. Hieraan willen we tijdens het LOBO-overleg van september 
aandacht besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huidige stand van zaken 
 
Mede in reactie op kritische geluiden over de kwaliteit van het onderwijs, is vanaf 2005 geleidelijk 
aan overgegaan tot het invoeren van een pakket aan maatregelen om onder andere de kwaliteit van 
de lerarenopleidingen basisonderwijs te verhogen. Hiertoe is wet- en regelgeving opgesteld, op 
grond waarvan de volgende landelijke toetsen momenteel op de pabo’s worden afgenomen: 

• Voor de poort: toelatingstoetsen 
• In de poort: rekentoets wiscat-pabo 

 
Op dit moment wordt niet alleen nagedacht over de rol van bovengenoemde toetsen, maar ook over 
toetsing in zijn algemeenheid. Dit gebeurt mede op grond van een aantal lopende ontwikkelingen: 

• Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen: op welke manier worden de 
voorgenomen maatregelen vertaald naar (visie op) toetsing op de pabo?  

• Voorzittersverslag commissie Onderwijsbevoegdheden: hoge lat, lage drempels – wat houdt 
dit in voor toetsing op de lerarenopleidingen in het algemeen en de pabo’s in het bijzonder?  

• Onderzoeksrapport ‘Toelatingstoetsen getoetst’, naar mogelijke (westerse) bias in de 
toelatingstoetsen: in hoeverre is er sprake van kansen(on)gelijkheid in toetsing voor en in de 
poort van de pabo’s? 

• Denkgroep toelatingstoetsen en keuzedeel Voorbereiding Pabo: kunnen, na afronding van 
het keuzedeel, studenten vanuit het mbo drempelloos instromen in de pabo?  

• Onderwijsinspectie en Onderwijsraad: kansen(on)gelijkheid in het onderwijsveld, in hoeverre 
raakt dit de (toetsing van de) pabo’s? 

 
Bovengenoemde ontwikkelingen maken veel los en brengen een en ander in beweging, los van elkaar 
en in onderlinge samenhang. Ook vanuit het ministerie van OCW lijkt ruimte te worden geboden om 
vrij met elkaar over na te denken over de inzet van (landelijke) toetsing binnen de curricula van de 
pabo.  

Binnen LOBO is in eerder verband gesproken over de inrichting van een assessment voor de poort, 
dat door de pabo wordt ingezet voor de poort van de opleiding. In een dergelijk assessment wordt 
nagegaan door de student en de opleiding vanuit verschillende perspectieven nagegaan of er sprake 
is van een wederzijdse match. Bij die perspectieven horen ook de verschillende routes naar het 
leraarschap. Op basis van het assessment zou geadviseerd kunnen worden over de meest wenselijke 
route. 

De vraag ligt voor hoe LOBO zich tot bovenstaande ontwikkelingen verhoudt. Hoe kijkt LOBO aan 
tegen de rol van voornoemde landelijke toetsen? Hoe ziet LOBO de invulling van een dergelijk 
assessment voor zich? Hoe kijkt LOBO bovendien aan tegen de gerapporteerde kansen(on)gelijkheid? 
En hoe verhoudt zich dit tot het opleiden van leraren voor het basisonderwijs?  

 

 

 

 

 



Een bredere context als achtergrond 
 
Er is veel te doen over toetsen in het algemeen. Denk aan de commotie over de al dat niet bewezen 
waarde van de CITO- eindtoets, de (inmiddels afgeschafte) kleutertoetsen en de al langer lopende 
discussie over summatief en formatief toetsen. Het roept de vraag op naar wat, waarom op welk 
moment en op welke wijze getoetst wordt. Vanuit de eerder beschreven ontwikkelingen wordt een 
aantal perspectieven aangereikt. 

1. Kennisreproductie of kennisconstructie 
In de ‘Staat van het Onderwijs’ stipt de Onderwijsinspectie aan dat er in het onderwijs iets niet goed 
gaat met het ‘duurzaam beklijven’ van aangeleerde vaardigheden en overgedragen kennis. Concreet: 
aan het einde van groep 8 is de leesvaardigheid van de leerlingen redelijk op orde, terwijl halverwege 
het eerste jaar van het voortgezet onderwijs een forse duikeling in die leesvaardigheid wordt 
geconstateerd. Eenzelfde verhaal gaat op voor andere vaardigheden. In een gedachtewisseling 
hierover werd voorzichtig gesteld dat in het Nederlandse onderwijs sterk de nadruk word gelegd op 
de reproductie van kennis: meetbaar, vergelijkbaar en qua rendement eenvoudig na te gaan. Kort 
door de bocht: de erfenis van het ‘opbrengstgericht werken’.  
Het kan ook anders. Juist door in te steken op de zogenaamde ‘hogere denkvaardigheden’ en 
aandacht te besteden aan de het hoe en het waarom van het vak, verandert de visie op toetsing 
mee. Toetsing draait in dit licht om de constructie van nieuwe en niet (uitsluitend) de reproductie 
van bestaande, geleerde kennis.   

2. Kennis en kunde 
Het bovenstaande sluit voor een deel aan bij wat in de ontwerpgroep van de commissie 
Onderwijsbevoegdheden ter tafel lag: wat is kenmerkend voor het leraarschap? Is dat vooral gericht 
op het ‘boven de stof staan’ en leerlingen daarmee dit geheel (of delen) aan kennis en/of kunde bij te 
brengen, of is het meer of anders dan dat?  
In de ontwerpgroep vond men elkaar in de typering van het leraarschap als ambacht en als kunst, 
waarbij de kennis van de leraar in dienst staat van zijn/haar kunde (Biesta). Een accentverschuiving, 
die ook gevolgen heeft voor hoe leraren worden opgeleid en de visie op en functie van toetsing. 

3. Powerful knowledge 
In het rapport Toelatingstoetsen getoetst wordt een bijzonder begrip geïntroduceerd: dat van 
powerful knowledge. Dat begrip heeft betrekking op wat je impliciet en expliciet van huis uit 
meekrijgt, oppikt, aangereikt en geoefend krijgt. Het gaat om de context waarin je opgroeit en die 
van specifieke betekenis wordt voorzien door middel van narratieven (het geheel aan duidingen, 
geschiedenis, verhalen, ideologieën en strategieën). Dergelijke kennis speelt, zonder dat daar 
nadrukkelijk naar wordt gevraagd, een belangrijke rol in onder andere toetsing. Word ik getoetst in 
een context die niet de mijne is, dan zal ik hierbij altijd een zekere achterstand hebben, dan wel 
moeite ervaren. In de literatuur wordt dit ook wel aangeduid als het ‘verborgen curriculum’. In het 
onderwijs zijn we ons van de impact hiervan over het algemeen niet of nauwelijks bewust, ook 
omdat die zo vanzelfsprekend is. 
Mogelijk bewustzijn ontstaat door ons allereerst bewust te zijn van de context waar we zelf deel 
vanuit maken, de eerder genoemde narratieven te expliciteren, te onderzoeken en open te staan 
voor het ‘andere’ en dat het ‘anders kan (zijn)’.  

Bovengenoemde ‘woelingen’ spelen op de achtergrond van het gesprek over assessments en 
kansengelijkheid nadrukkelijk mee. Deze zaken raken diepgewortelde overtuigingen en beelden, en 
die vertaal je niet zomaar in een plan van aanpak. Toch wel goed om alvast op te kauwen en te 
adresseren in een nog te plannen vervolg! 



1a.  Rekentoets wiscat voor de pabo 
 
In oktober 2019 is in LOBO-verband gesproken over de mogelijke doorontwikkeling van de huidige 
rekentoets wiscat voor de pabo. De toets heeft als doel het inhoudelijke referentieniveau 3F te 
borgen, wat synoniem is voor het niveau groep 8+. Op dit moment is dat niveau niet (afdoende) 
geborgd in het toeleidend onderwijs.  

Tijdens de bespreking is benoemd dat een dergelijke toets een voorspellende en formatieve functie 
kan hebben: gaat het deze student lukken om de landelijke kennistoets wiskunde voor de pabo te 
behalen en wat is voor deze student nodig om daar te komen? Bovendien is de selecterende functie 
van de rekentoets wiscat voor de pabo in de propedeutische fase benoemd. Tenslotte is aangegeven 
dat de toets een rol ‘voor de poort’ kan vervullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet bij intake 
voor de voltijd, deeltijd en zij-instroom. In het overleg is aangegeven dat een entreevariant van de 
landelijke kennistoets wiskunde voor de pabo een logische optie zou kunnen zijn. 

Bovengenoemde input is voorgelegd aan OCW, de formele eigenaar van deze toets. Vanuit het 
ministerie werd aangegeven dat bij een mogelijke doorontwikkeling van de rekentoets er sprake zal 
zijn van een openbare (Europese) aanbesteding. In de tussentijd is het contract met Cito voor de 
afname van de rekentoets wiscat voor de pabo verlengd tot en met september 2022. Mogelijk kan 
het huidige contract met opnieuw een jaar kunnen worden verlengd, hoe dan ook moet vanaf dat 
moment de doorontwikkelde rekentoets voor de pabo operationeel zijn.  

Stand van zaken  
 
In de tussentijd is de situatie veranderd: 

1. Afschaffing van het bindend studieadvies: het gesprek wordt binnen de Vereniging 
Hogescholen gevoerd over de mogelijk definitieve afschaffing van het bindend studieadvies 
na het eerste studiejaar. Overigens zijn er instellingen die hier (mogelijk) zelf al toe besluiten.  

2. Bestuursakkoord flexibilisering: hierin wordt het assessment voor de poort van de opleiding 
benoemd. Is het wenselijk dat onderdelen van de rekentoets wiscat voor de pabo hier 
(formatief) deel van uitmaken? 

Wat ligt op tafel? 
 

1. De bedoeling van de rekentoets wiscat voor de pabo (borging referentieniveau 3F): 
onderschrijven we die nog steeds? Zo nee, zien we andere functies en mogelijkheden? Zijn 
die alternatieven haalbaar, wenselijk en uitvoerbaar? Zie ook vraag 2. 

2. Met de mogelijke afschaffing van het bindend studieadvies in het achterhoofd, waartoe 
wordt de rekentoets wiscat voor de pabo dan ingezet? 

3. Willen we, met bovenstaande aandachtspunten in het achterhoofd, vasthouden aan een 
dergelijke vorm van summatieve toetsing in de poort? Of past formatief beter? 

 

 

 
 
 
 



 

1b.  Toelatingstoetsen 
 
Sinds studiejaar 2015-2016 zijn er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor iedere student die de 
opleiding tot leraar basisonderwijs wil volgen. Deze vooropleidingseisen zijn door de Vereniging 
Hogescholen geoperationaliseerd in een multiple-choice toets, aan de hand waarvan de voorkennis 
van aspirant-studenten op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor de 
poort wordt geborgd. Het doel van de toelatingstoetsen is de overladenheid van het curriculum van 
de pabo tegen te gaan.   

Volgens planning verscheen in december 2019 het evaluatierapport naar de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen door ResearchNed. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de toetsen behoorlijk 
ingeburgerd zijn bij zowel de diverse stakeholders, waaronder de aspirant-studenten en de pabo’s. 
Ook is de grootste terugval in de instroom in de pabo inmiddels opgevangen. Bovendien werd de 
selecterende functie van de toets benoemd, wat mede zorgt voor een lagere uitval van studenten 
aan het einde van het eerste jaar van de opleiding.  

Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Allereerst vallen studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond massaal uit op de toelatingstoetsen. Daarnaast lijkt de bijvangst inmiddels de 
hoofdvangst te zijn, gezien de waarde die aan de selectie voor de poort wordt toegekend. Ook wordt 
studenten door het summatieve karakter van de toelatingstoetsen de kans ontzegd zich tijdens de 
opleiding te ontwikkelen. Tenslotte zijn met name mbo-studenten die de toelatingstoetsen niet 
behalen, aangezien zij voor elk van de drie vakken een toelatingstoets moeten maken. 

Op grond van het evaluatierapport zegde de minister in de lerarenbrief een aantal concrete 
toezeggingen aan de Tweede Kamer toe. Eén hiervan betrof het stimuleren van de doorstroom 
vanuit het mbo naar de pabo. ‘We zullen ook onderzoeken of het succesvol voltooien van 
(onderdelen van) dit keuzedeel in de toekomst kan leiden tot vrijstelling(en) van de toelatingstoetsen 
voor de pabo. Bovendien werken we aan betere ondersteuning van havisten en mbo-studenten die 
een niet-verwante opleiding volgen bij de voorbereiding op de toelatingstoetsen.’  

Stand van zaken 
 

1. In een werkgroep is nagedacht over de mogelijkheid om mbo-studenten die het keuzedeel 
Voorbereiding Pabo volgen op een andere manier aan de bijzondere nadere 
vooropleidingseisen te voldoen dan door middel van de multiple-choice toets. Deze 
studenten bouwen dan een portfolio aan de hand waarvan ze in een criteriumgericht 
interview het gevraagde niveau aan moeten tonen. Het succesvol afronden van het 
keuzedeel zou dan voor drempelloze instroom in de pabo zorgen. Ook OCW is aangehaakt bij 
deze gesprekken en staat positief tegenover dergelijke ontwikkelingen. 

2. Het ministerie van OCW staat positief tegenover bovengenoemde ontwikkeling en denkt ook 
na over de mogelijkheid de bestaande vooropleidingseisen te herijken. 

3. Bestuursakkoord flexibilisering: hierin wordt het assessment voor de poort van de opleiding 
benoemd. Is het wenselijk dat onderdelen van de toelatingstoetsen hier (formatief) deel van 
uitmaken? 

4. Het rapport Toelatingstoetsen getoetst laat zien dat er op toetsniveau sprake is van een 
zekere bias ten opzichte van specifieke groepen studenten, waaronder die met een niet-
westerse migratieachtergrond. 
 



Wat ligt op tafel? 
 

1. De bedoeling van de toelatingstoetsen (borging voorkennis van voornoemde vakken voor de 
poort, teneinde overladenheid van het curriculum van de pabo tegen te gaan: onderschrijven 
we die nog steeds? Zo nee, zien we andere functies en mogelijkheden? Zijn die alternatieven 
haalbaar, wenselijk en uitvoerbaar? Tegelijkertijd: Zie ook vraag 2, waarbij een alternatief 
voorligt voor het MBO. 

2. Naar aanleiding van de toelichting aan de hand van de Powerpoint presentatie: wat roept 
mogelijk vragen op, dan wel waar moet nadrukkelijk aandacht voor zijn?   

3. Naar aanleiding van de toelichting aan de hand van de PowerPoint presentatie: is er 
commitment van LOBO voor de koers die door de werkgroep is ingezet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Assessment voor de poort - routekaart 
 
In het LOBO-overleg van september 2020 is het assessment voor de poort van de pabo aan de orde 
gesteld. Ook wordt het assessment meerdere keren genoemd in het bestuursakkoord Flexibilisering 
lerarenopleidingen en is als zodanig ook in een werkgroep verder opgepakt. Tenslotte is hier in de 
tussentijd ook in het kader van de werkzaamheden van de commissie Onderwijsbevoegdheden 
aandacht aan besteed. In het verslag van de voorzitter wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van 
‘hoge lat, lage drempels’. De hoge lat heeft onder andere maken met de hoge standaarden van de 
pabo, het beroep dat dit op de (aspirant-)student doet en de verwachtingen van de student hierbij. 
Een en ander komt samen in het assessment voor de poort van de opleiding.  
Inspiratie kan hierbij op worden gedaan bij zowel het Finse als het Lets onderwijsmodel, waarbij een 
landelijk afgestemde, regionaal ‘ingekleurde’ screening voor de poort van de lerarenopleiding het 
gevraagde niveau duidelijk weergeeft, de verwachtingen managet en aspirant-studenten op grond 
daarvan nadrukkelijk adviseert al dan niet te starten met de opleiding.  
Bovengenoemde aanpak zou, binnen de Nederlandse context, mogelijk raken aan een aantal toetsen 
zoals die op dit moment ingeregeld zijn, namelijk de toelatingstoetsen en de rekentoets wiscat-pabo. 
Een assessment als zodanig zou niet ter vervanging van dergelijke toetsen kunnen functioneren, op 
grond van de uitslag is het mogelijk dat studenten juist de opdracht krijgen met bepaalde 
(vak)inhouden extra aan de slag te gaan.  
 
Om tot een gedragen assessment voor de poort te komen, wordt de volgende routekaart 
(omgekeerde chronologie) voorgesteld: 

 
• September 2023: assessment voor de poort, synchroon met het moment waarop volgens het 

bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen er met leeruitkomsten gewerkt moet 
worden. 
 

• September 2022: uitzetten van pilots in het werken met het assessment voor de poort van 
de zijinstroom.  
 

• September 2022: verlengen huidige contract rekentoets wiscat-pabo en toelatingstoetsen, 
mede om inhouden op te nemen in het assessment, dan wel op te pakken door de student 
tijdens de eerste fase van de opleiding. 
 

• Vanaf september 2021: verder doordenken van de inrichting van het assessment voor de 
poort, zodat per september 2022 kan worden gestart met pilots om hier ervaring in op te 
doen.  
 

• September 2021: bespreking binnen LOBO, op grond van actuele ontwikkelingen. 

 

Wat ligt op tafel? 
 

1. Kan LOBO zich vinden in voornoemd tijdpad? 
2. Wat zou ten minste onderdeel uit moeten maken van een assessment voor de poort? 
3. Wat zou landelijk overeengekomen en wat zou regionaal afgestemd kunnen worden? 



3.  Kansen(on)gelijkheid 
 
‘Toelatingstoetsen getoetst. Op zoek naar onbedoelde moeilijkheden voor aspirant-
pabostudenten met een niet-westerse migratieachtergrond’ 
 
In december 2019 kondigden de ministers van OCW in een brief aan de Kamer over de intensivering 
van de aanpak van de lerarentekorten in het onderwijs aan dat ze knelpunten weg wilden nemen die 
volgens de onderzoekers van ResearchNed en het CPB kleven aan de geformuleerde nadere 
bijzondere vooropleidingseisen. Een van deze maatregelen heeft betrekking op de toelatingstoetsen: 
de toets en de toetsopgaven zouden worden doorgelicht op de aanwezigheid van mogelijk ‘westerse 
bias’, aangezien studenten met een niet-westerse migratie-achtergrond massaal uitvallen op de 
toelatingstoetsen. En dus uiteindelijk niet instromen in de pabo. De onderzoekers komen tot de 
volgende conclusies:  

• Op itemniveau is er geen sprake van aantoonbare bias: de vragen selecteren niet anders dan 
waar ze op zouden moeten selecteren voor de toets.  

• Op toetsniveau kan meer duiding worden gegeven:  
- Handreikingen: te complex geformuleerd, de toets moet eigenlijk zijn behaald om te 

begrijpen wat er in het document staat, ook al dient dit als basis voor zelfstudie.  
- Mogelijke verklaring van de problemen van deze groep studenten kan te maken 

hebben met het ontbreken van een narratief in deze handreikingen. Er wordt 
onvoldoende context geboden aan de hand waarvan de gevraagde kennis kan 
worden gerelateerd. Werkt teaching/ learning to the test in de hand.  

Daarnaast komen de onderzoekers in het nawoord tot een meer persoonlijke duiding van de 
problematiek. Hoe is het mogelijk dat aspirant-studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond die in het bezit zijn van een havo- of een mbo 4-diploma en dus toelaatbaar zijn 
tot het hoger onderwijs, toch uitvallen op toetsen op het niveau havo-3/vmbt-tl?  

‘Deze vraag intrigeert extra in het licht van alle onderzoeksgegevens (OESO, 2018; Onderwijsraad, 
2019; Borghans, 2018) die duidelijk maken dat ook in ons land het ideaal van ‘gelijke onderwijskansen 
voor ieder kind’, ondanks heel veel inspanningen, nog lang niet is bereikt. Uitgaande van de gegevens 
over de factoren waarvan bekend is dat ze nog steeds bijdragen aan kansenongelijkheid in het 
onderwijs - in de eerste plaats het opleidingsniveau, de sociaaleconomische status en de 
geboorteplaats van ouders -, hebben wij ons gerealiseerd dat we in ons onderzoek te maken zouden 
krijgen met een bijzondere groep niet-westerse studenten. Het gaat om studenten die zich niet 
hebben laten afschrikken door de aanvullende toelatingseisen voor de pabo en die, zeker in 
vergelijking met leeftijdsgenoten met een vergelijkbare achtergrond, tot nu toe bovengemiddeld 
hebben gepresteerd in het onderwijs. Het zijn studenten die erin geslaagd zijn alle toetsen, alle 
selectiemomenten en alle negatieve verwachtingen waar velen van hen vanaf de instroom in groep 1 
van het basisonderwijs mee zijn geconfronteerd, succesvol door te komen. Vaak zullen ze dat hebben 
gedaan zonder heel veel ondersteuning van thuis en ondanks alle belemmeringen die ons onderwijs 
voor sommige leerlingen nog steeds lijkt op te werpen. Wat is de betekenis van het feit dat deze 
selecte groep aspirant-studenten, ook wanneer er wordt gecorrigeerd voor andere 
achtergrondkenmerken waarvan bekend is dat ze samenhangen met schoolsucces, gemiddeld 
significant lager scoort op de toelatingstoetsen voor de pabo en vaker behoefte lijkt te hebben  aan 
extra ondersteuning bij de voorbereiding op de toetsen dan leeftijdsgenoten met twee in Nederland 
geboren ouders? Deze vraag hoort waarschijnlijk beter thuis in de dialoog over kansengelijkheid in 
het onderwijs dan in onderzoek naar de kwaliteit van de toelatingstoetsen voor de pabo.’ 



Staat van het onderwijs 
 
De geboekte vooruitgang op het gebied van het vergroten van de kansengelijkheid is door de crisis 
grotendeels teniet gedaan. Zo heeft het wegvallen van de eindtoets tot onderadvisering geleid en het 
beroep op de thuissituatie heeft de ongelijkheid in de hand gespeeld.  
Aanvullend onderwijs (al dan niet commercieel): de inkomenspositie van de ouders is hierbij 
bepalend (kansenongelijkheid). Voor wat betreft de overstap van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs vrezen ouders dat de ‘selectie’ uiteindelijk een definitieve fuik is waarbij opstroming 
niet/nauwelijks mogelijk is. 
Ook in het hoger onderwijs maakt 19% van de studenten gebruik van aanvullend onderwijs. Niet 
helder is hoe dit over de sectoren is verdeeld. Hier wordt verder onderzoek door de inspectie naar 
gedaan. 
 
Wat ligt op tafel? 
 

• In hoeverre werken toetsen (in en/of voor de poort) bedoeld of onbedoeld in het voordeel 
dan wel nadeel van studenten met specifieke achtergrondkenmerken (sociaaleconomische 
status, niet-westerse migratieachtergrond)? 
 

• Wat zijn ervaringen in de praktijk? 
 

• Welke stappen kunnen worden gezet in het bieden van gelijke kansen aan studenten in de 
opleidingen, zowel in onderwijs als toetsing? 


