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Veelgestelde vragen naar aanleiding van de presentaties van 8 en 10 februari 2022 

 

Wat als een student het portfolio en/of het afrondend gesprek met een onvoldoende afsluit? 

- Hier moet over na worden gedacht: hoe dan ook maakt het afronden van het keuzedeel 
onderdeel uit van de slaag-/zakregeling voor de mbo-diplomering. Herkansing maakt hier 
vanzelfsprekend onderdeel van uit.  

- Bij het bepalen van de landelijke kaders moeten we dus ook het niveau zorgvuldig bepalen: het 
kan niet zo zijn dat er te veel en te moeilijk wordt getoetst. De toetsing is hoe dan ook op mbo-
niveau.  

- Tegelijkertijd moet met de afronding van het keuzedeel worden aangetoond dat de student 
voldoet aan de extra vooropleidingseisen voor instroom in de pabo zoals die in de wet zijn 
opgenomen.  
 

Is het ‘verplicht’ dat pabo’s en roc’s samenwerken bij de vormgeving en invulling van het keuzedeel 

Voorbereiding Pabo? 

- Het project hanteert als uitgangspunt dat pabo’s en mbo-instellingen (voor zover dit al niet het 
geval is!) elkaar opzoeken in de regio en samenwerken. In de pilots worden het vormgeven van 
het portfolio en het begeleiden van studenten die het keuzedeel Voorbereiding Pabo volgen 
immers gezamenlijk door pabo’s en roc’s opgepakt.  

- Tijdens een tweetal hackathons worden de landelijke kaders voor het portfolio op een creatieve 
wijze ontwikkeld. Hier is deelname vanuit de pabo’s en de roc’s hard nodig, om met elkaar te 
bepalen wat er in het portfolio hoe dan ook opgenomen moet worden, hoe de begeleiding van 
studenten eruit ziet en op welke manier het portfolio wordt afgerond.  

- We gaan er vanuit dat vanwege het wenkend perspectief voor studenten, pabo’s en roc’s de 
samenwerking als vanzelf wordt gezocht en opgepakt, juist ook vanwege het gedeelde belang 
voor pabo’s en roc’s. De middelen die in de regio beschikbaar komen, zullen hier ook op worden 
ingezet. Een verplichting om samen te werken bij de vormgeving en invulling van het keuzedeel 
Voorbereiding Pabo is er niet.  
 

Op de pabo’s wordt gesproken over een experiment, waarin studenten het niveau niet langer voor 

de poort, maar in het eerste jaar van inschrijving (mogelijk) door middel van een portfolio aan 

moeten tonen. Hoe verhoudt zich dit tot het portfolio dat is gekoppeld aan het keuzedeel? 

- Beide trajecten lopen parallel aan elkaar. Voor toetsing van het keuzedeel Voorbereiding Pabo 
zetten we in op het portfolio. Als de student in het mbo het keuzedeel Voorbereiding Pabo door 
middel van dit portfolio met succes afrondt, wordt voldaan aan de nadere toelatingseisen. Dit 
keuzedeel kan uitsluitend door mbo-studenten worden gevolgd, terwijl het experiment ook 
havisten betreft.  

- De pilots in het project Doorstroom Pabo zullen in studiejaar 2022-2023 worden uitgevoerd. 
Parallel hieraan loopt op de pabo het experiment voor studenten die de toelatingstoetsen voor 
de poort van de pabo niet hebben gehaald. Pabo’s krijgen de mogelijkheid om deze studenten in 
het eerste jaar van inschrijving door middel van portfoliotoetsing aan te laten tonen dat ze 
voldoen aan de toelatingseisen. Streven is om opbrengsten en inzichten vanuit het ene traject 
mee te nemen in het andere. En vice versa.  
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Waarom is het nodig om landelijke kaders met elkaar vast te stellen? Elke regio kan dit toch zelf 

oppakken? 

- Met een succesvolle afronding van het keuzedeel Voorbereiding Pabo toont een mbo-er aan dat 
hij voldoet aan de toelatingseisen voor pabo. Daardoor kan de student niet alleen drempelloos 
instromen in de pabo waar in de regio mee samen wordt gewerkt, maar op elke pabo in het land. 
Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er landelijke kaders voor toetsing van het 
keuzedeel Voorbereiding Pabo zijn die het wettelijk vereiste kennisniveau borgen.  

- Binnen deze landelijke kaders kan in regio’s verdere invulling en afstemming plaatsvinden. Denk 
bijvoorbeeld aan de manier van begeleiden, de inzet van pabo-studenten, de keuze in het 
aanbieden van informatie en het selecteren van aanvullend illustratie- en bewijsmateriaal.   
 

Tijdens de presentatie werd ingegaan op de regionale samenwerking vanuit het vorige project 

Instroom Pabo. Wij maken inmiddels deel uit van andere samenwerkingsverbanden. Kan dit? 

- Dat kan zeker. We moesten ‘ergens’ beginnen en zijn uitgegaan van de samenwerking zoals die 
destijds was opgetuigd. Het is dus zeker geen probleem dat er andere samenwerkingsverbanden 
zijn. Tegelijkertijd is het voor het proces belangrijk dat er ook bundeling van krachten ontstaat, 
zodat elke mbo-instelling aan een pabo is gekoppeld. Wij gaan ervan uit dat in de loop van het 
project zich dit vanzelf organiseert. In het geval dit moeizaam gaat, zal de projectleiding op 
landelijk niveau hierin een rol kunnen spelen. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de pilot? 

- Allereerst is het belangrijk dat er sprake is van samenwerking tussen het mbo en de pabo. Juist in 
het gezamenlijk oppakken van de vormgeving en invulling van het portfolio. Hierbij moet 
bovendien oog zijn voor andere instellingen in de regio. Uitgangspunt is dat elke mbo-instelling 
verbonden is aan een pabo, om zorg te dragen voor een soepele overgang binnen de regio.  
Een goedgekeurd plan van aanpak, waarin de  ontwikkeling, invulling en toetsing van het 
portfolio (inclusief tijdpad) wordt beschreven, evenals de wijze waarop mbo en pabo 
samenwerken vormt de basis voor het mogen starten met de pilot. Een en ander zal ook zijn 
beslag krijgen in het convenant, waarin dergelijke afspraken op regionaal niveau worden 
vastgelegd. Een verdere concretisering volgt te zijner tijd. 

 

Er is gesproken over subsidie vanuit het ministerie van OCW. In hoeverre wordt dit ook regionaal 

verdeeld? 

- De subsidie bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Vanuit het landelijke deel wordt 
onder andere de aansturing van de uitvoering, de kennisdeling en de verantwoording naar 
binnen en buiten toe bekostigd. Het regionale deel voorziet in gedeeltelijke bekostiging van de 
ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de pilots (en later de reguliere uitvoering van het 
keuzedeel). Over de exacte wijze waarop dit plaats vindt, moet nog over worden gesproken. 

 

Wat gebeurt er met mbo-studenten die wel naar de pabo willen, maar het keuzedeel niet volgen? 

- Deze studenten kunnen gebruik maken van de reeds bestaande toetsen voor instroom in de 
pabo. Nieuw is dat deze studenten, wanneer ze de toets voor de start van de opleiding niet 
behalen, in het eerste jaar van inschrijving alsnog de kans krijgen om aan te tonen dat ze voldoen 
aan de toelatingseisen. Zij vallen dus onder het experiment, waarover we hierboven al spraken. 
Ze kunnen zich hierover door het mbo en de pabo laten informeren. Neemt niet weg dat het een 
mooi streven is om zoveel mogelijk van deze studenten ook het keuzedeel te laten volgen. 
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Wie worden ten aanzien van het keuzedeel Voorbereiding Pabo gerekend tot de ‘verwante 

instroom’? 

- Het keuzedeel Voorbereiding Pabo richt zich in het bijzonder op de mbo-studenten 
Onderwijsassistent die het keuzedeel Voorbereiding Pabo volgen. De instroom in de pabo vanuit 
het mbo bestaat grotendeels uit studenten vanuit deze opleiding. Het is mogelijk om binnen het 
samenwerkingsverband hier andere opleidingen aan toe te voegen, zoals de opleiding 
Pedagogisch Werk. Belangrijk is dat hier regionale afstemming over plaats vindt en dat een en 
ander logistiek en organisatorisch kan worden ingeregeld.  

 

Draait het in het keuzedeel Voorbereiding Pabo alleen maar om kennis van de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek? 

- Bij het vormgeven en invullen van het portfolio draait het om deze specifieke vakkennis. De 
student moet het gevraagde niveau, bijvoorbeeld door middel van de opname van passend 
illustratie- en bewijsmateriaal, aantonen. Hier zal de inhoudelijke begeleiding, de training en de 
instructie ook op zijn afgestemd.  

- Tegelijkertijd bereidt het keuzedeel in algemene zin ook voor op het studeren in het hbo. Juist in 
de procesbegeleiding kan hier impliciet en expliciet aandacht aan worden besteed.  

 

Wie worden er betrokken bij de uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding Pabo? 

- Allereerst moeten er afspraken worden gemaakt tussen de pabo’s en roc’s in een regio. Over 
bijvoorbeeld de organisatie van het keuzedeel en de inzet van docenten die nodig zijn om het 
keuzedeel uit te voeren. Dit kunnen vakinhoudelijke docenten zijn, maar mogelijk ook 
onderwijskundigen die zich met de ontwikkeling van het portfolio bezighouden. Het zou mooi 
zijn om pabo-studenten een rol te geven bij de uitvoering van het keuzedeel. Bijvoorbeeld 
studenten die in het verleden al de overstap vanuit het mbo naar de pabo hebben gemaakt.   

 

Is er een projectomgeving, waar informatie over het keuzedeel en het portfolio te vinden is? 

- Dat is (nog) niet het geval. Als de financiering vanuit het ministerie van OCW wordt toegekend, 
zijn er middelen beschikbaar om een dergelijke omgeving verder in te richten. Hier zullen jullie 
verder over worden geïnformeerd. In de tussentijd zal de informatie via de contacten vanuit het 
mbo en de pabo blijven lopen en zullen, als dat nodig is, opnieuw digitale bijeenkomsten met 
betrokkenen worden georganiseerd. 

 

Maakt de huidige rekentoets Wiscat ook onderdeel uit van het keuzedeel? 

- Het keuzedeel Voorbereiding Pabo richt zich op het kunnen aantonen van de bijzondere nadere 
toelatingseisen voor pabo. De rekentoets Wiscat maakt hier geen onderdeel van uit. Het is wel 
belangrijk om te weten dat voor de poort van de pabo alle (aspirant-)studenten de kans krijgen 
om deze rekentoets alvast informerend te maken. Dat geeft een student inzicht in zijn/haar 
beheersingsniveau van de betreffende vakgebieden . Bovendien is een student verder vrijgesteld 
van deze rekentoets in het eerste jaar, als hij/zij deze voor de poort al haalt. 

 

 


