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Een update van de werkgroep 

‘Voorbij de toelatingstoetsen’
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Aanpak

1. Waar komen we vandaan? Ambitie

2. Waar staan we nu? Update

3. Waar gaan we naartoe? Tijdspad



1. Gedeelde ambitie

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

2. Uitgaande van wat de student in het mbo aan 
competenties reeds heeft ontwikkeld;

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

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

5. Leidend tot een instroom passend bij de 
capaciteit van de student in:
• De pabo;
• Een andere opleiding in het educatieve 

werkveld, bijvoorbeeld een ad- of 
lerarenopleiding.

3



6

2. Bestuurlijke steun

AKKOORD GEGEVEN DOOR:

• LOBO: vergadering van juni 2021

• Vereniging Hogescholen: overleg stuurgroep
lerarenopleidingen van september 2021

• MBO Raad: bestuurlijk overleg van oktober 2021

• Ministerie van OCW: steun minister, ondermeer in de 
brief naar de Tweede Kamer van december 2021
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Projectfasen

Te onderscheiden fasen in het project (landelijk en regionaal)
1. Opstartfase: generieke informatie wordt gedeeld met betrokkenen, landelijke kaders worden 

ontwikkeld en vastgesteld, deelnemende pabo’s en roc’s aan de pilot starten de voorbereidingen.

• => Tot en met augustus 2022

2. Pilotfase: de pilots worden binnen een aantal regio’s uitgezet, (tussentijdse) monitoring en 
evaluatie, delen van (voorlopige) opbrengsten met de overige coördinatoren vanuit de regio, 
pabo’s en roc’s vanuit de overige regio’s starten met de voorbereidingen voor implementatie van 
het keuzedeel.

=> Van september 2022 tot en met augustus 2023

3. Implementatiefase: het keuzedeel wordt in alle regionale samenwerkingsverbanden uitgevoerd, 
onderlinge afstemming en monitoring vindt op periodieke basis plaats.

• => Van september 2023 tot en met december 2024



Momenteel ligt een eerste aanvraag voor subsidie voor bij 

het ministerie van OCW. Op grond daarvan kan worden 

geworven voor projectleiders (vanuit het mbo en de pabo), 

die het project verder kunnen helpen!
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Landelijk team (voorlopig)

• Schrijven subsidieaanvraag (bijlage)

• Organiseren landelijke oplopen

• Organiseren hackatons, aan de hand waarvan 
de landelijke kaders worden vastgesteld

• Inventarisatie regionale samenwerking tussen 
pabo’s en roc’s

• Update contactpersonen vanuit de pabo’s en 
de roc’s

Regionaal team
• Inventarisatie van de regionale 

samenwerking is gemaakt. Gebruiken we 
als startpunt voor de samenwerking 
tussen de roc’s en de pabo’s

Landelijk-Regionaal



Alle pilots, onder voorbehoud van ‘deugdelijkheid’ van 

het plan, worden gehonoreerd
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Pilot

Uitgangspunten
• Start: september 2022 (of net wanneer het 

keuzedeel op het mbo start)
• Samenwerking tussen mbo en pabo, vergt 

dus ook inzet van docenten van deze 
vakken in de opstartfase en in de pilotfase 

• Vastleggen van de voorwaarden in een 
regionaal convenant (format wordt 
aangeleverd)

• Landelijk vastgesteld kader, verder 
regionaal in te vullen

Elke pilot levert uiteindelijk een plan aan, waarin de aanpak en werkwijze zijn uitgewerkt
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Prioriteiten

• Subsidieaanvraag OCW –
mogelijk aan te vullen met een
projectplan

• Organiseren landelijke oplopen
– informatie delen

• Organiseren hackatons –
landelijk kader

• Aanstellen projectleiders

3. Planning en tijdspad
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Ter overweging

Is er belangstelling in de regio, dan wel vanuit roc’s waarmee 
wordt samengewerkt, voor deelname aan de pilot?

De mogelijkheid bestaat om de verdere uitwerking en 
invulling van het portfolio voor de pilot doorstroom mbo-

pabo te benutten voor het ontwikkelen van modaliteit twee 
van het experiment, waarin ook aan de hand van een 

portfolio het niveau van de student in het eerste jaar van de 
pabo wordt aangetoond



Vragen? Reacties?
vonk@10vdl.nl
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