
Programma 10voordeleraar – Lerarenopleidingen werken samen aan borging eindniveau

Doorstroom mbo-pabo
Herziening keuzedeel Voorbereiding Pabo (portfolio)



Ambities
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1. Een soepele overgang van het mbo naar een pabo, zonder concessies te doen aan de wettelijke 
vooropleidingseisen;

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

3. Aan te tonen via een portfolio met daarin een mix aan bewijsmaterialen waaruit blijkt dat de student 
op de pabo succesvol kan zijn;

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

5. Leidend tot een vervolgopleiding die past bij de capaciteit van de student in:
• De pabo;
• Een andere opleiding in het educatieve domein, bijvoorbeeld een AD- of lerarenopleiding.



Subsidieaanvraag (zie bijlage)
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De aanvraag voorziet in:
• Landelijk team: organiseren hackathons, organiseren landelijke bijeenkomsten regionale coördinatoren, 

ontwikkelen platform om informatie/kennis te delen, actieve ondersteuning van de diverse 
samenwerkingsverbanden, rapportage en verantwoording richting LOBO / VH / MBO Raad / ministerie 
van OCW.

• Regionale teams: deelname aan de hackathons en landelijke bijeenkomsten, gezamenlijk ontwikkelen 
en vormgeven van het portfolio, logistieke inrichting van de uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding 
Pabo (onderwijsruimtes, begeleiding, beoordeling).

Beschikbare middelen (zullen pas dan worden uitgekeerd als de subsidieaanvraag definitief is goedgekeurd):
• Elke instelling (mbo en pabo) ontvangt éénmalig een bedrag, dat in de periode september 2022 tot en 

met december 2024 besteed kan worden aan de ontwikkeling van het keuzedeel. Over de verdere 
invulling hiervan worden concrete afspraken met de overige deelnemers aan het 
samenwerkingsverband gemaakt en opgenomen in het convenant. 

• Per samenwerkingsverband wordt één coördinator aangesteld.



Planning
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� 8 en 10 februari 2022: informatiebijeenkomsten waarin direct betrokkenen vanuit het mbo en 
de pabo’s bij het keuzedeel worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
doorstroom mbo-pabo.

� April/mei 2022: starten met de concrete voorbereiding van de pilots.

� Mei 2022: werven van een landelijke projectleider. 

� 13 en 14 juni 2022: organiseren van creatieve bijeenkomsten (hackathons), waar door de 
direct betrokkenen vanuit het mbo en de pabo’s bij het keuzedeel de landelijke kaders voor 
de invulling, begeleiding en beoordeling van het portfolio worden bepaald.

� Studiejaar 2022-2023: pilots keuzedeel Voorbereiding Pabo. 

� Studiejaar 2023-2024: brede implementatie keuzedeel Voorbereiding Pabo.


