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Veelgestelde vragen naar aanleiding van de presentatie van 22 september 2022 

 

Wat als een student het portfolio met een onvoldoende afsluit? 

- Het begint met een tijdige en adequate voorlichting over het keuzedeel Voorbereiding Pabo: wat 
houdt het in, op welke manier wordt het georganiseerd en welke inhouden staan hierbij 
centraal? Het managen van de verwachtingen van studenten voorafgaand aan het keuzedeel is 
van groot belang. 

- De monitoring van de voortgang van studenten vindt plaats gedurende het vullen van het 
portfolio, zowel op het proces als op de inhoud. Zijn de bewijsmaterialen van het juiste niveau? Is 
het betrouwbaar en valide (genoeg)? Studenten hebben dus tussentijds goed zicht op de 
voortgang van hun eigen leer- en ontwikkelproces.   

- Het afronden van het keuzedeel is onderdeel van de slaag-/zakregeling voor de mbo-
diplomering. Hier hoort dus ook de herkansing van het keuzedeel bij als dit met een onvoldoende 
af wordt gesloten.    

- Tussentijdse (onvoldoende) beoordelingen zullen van invloed zijn op de advisering van de 
student in het afsluitende verificatiegesprek. 

 

Op de pabo’s wordt een experiment uitgevoerd 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 Voorbereiding 
Pabo? 

- Beide trajecten lopen parallel aan elkaar. De toetsing van het keuzedeel Voorbereiding Pabo 
vindt plaats door middel van 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. Hiertoe worden in studiejaar 2022-2023 pilots uitgevoerd, in studiejaar 
2023-2024 wordt het portfolio ook in de overige samenwerkingsverbanden uitgevoerd. kan 
uitsluitend door mbo-studenten worden gevolgd, terwijl het experiment ook havisten betreft.  

- Het experiment op de pabo heeft betrekking op studenten die de toelatingstoetsen voor de 
poort van de pabo niet hebben gehaald. Deze studenten krijgen de mogelijkheid om in het eerste 
jaar van inschrijving door middel van toetsing, waaronder een portfolio, alsnog aan te laten 
tonen dat ze voldoen aan de toelatingseisen. Dit kunnen (niet verwante) mbo-studenten en 
havisten zijn.  

- Streven is om opbrengsten en inzichten vanuit het keuzedeel Voorbereiding Pabo mee te nemen 
in het experiment. En vice versa.  

 

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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In onze regio werken we als mbo-scholen en pabo’s samen aan de invulling, begeleiding en afronding 
van het portfolio. Maar wie is hier nu uiteindelijk verantwoordelijk voor?  

- Keuzedelen bieden studenten in het mbo de mogelijkheid om een deel van hun opleiding zelf in 
te vullen. Ze zijn een ‘plus’ bij de kwalificatie van de mbo-student. Een student volgt in de 
opleiding keuzedelen om zich te verbreden, te verdiepen of zich voor te bereiden op de 
doorstroom naar een opleiding in het mbo of het hbo. 

- Het keuzedeel Voorbereiding Pabo bereid de studenten gericht voor op de (mogelijke) 
doorstroom van de mbo-student naar de pabo. De keuzedelen zijn, bovenop de kwalificatie, 
verplicht om een mbo-diploma te halen.  

- De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke inzet van het keuzedeel Voorbereiding Pabo ligt 
daarmee bij het mbo.   

 

De landelijke kaders geven niet precies aan wat studenten aan bewijsmaterialen in het portfolio 
moeten stoppen. Worden daar nog verdere afspraken over gemaakt? 

- 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 de regio verdere invulling en afstemming plaatsvinden. Denk 
bijvoorbeeld aan de manier van begeleiden, de inzet van pabo-studenten, de keuze in het 
aanbieden van specifieke inhouden en de selectie van aanvullend illustratie- en bewijsmateriaal.   

- De opgeleverde landelijke kaders zijn niet in beton gegoten. De ervaringen vanuit de pilots zullen 
dit studiejaar concrete inzichten opleveren over de invulling, de begeleiding en de afronding van 
het portfolio. Op grond daarvan zullen de landelijke kaders verder worden verfijnd en kan hier de 
verdere ontwikkeling van het portfolio in de regio op worden afgestemd.  
 

Tijdens de presentatie kwamen het plan van aanpak en het convenant naar voren. Wat komt hier 
precies in te staan? 

- Elk samenwerkingsverband ontwikkelt het portfolio aan de hand waarvan de student kan laten 
zien de inhoudelijke stof van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek te 
beheersen. Hierbij worden keuzen gemaakt ten aanzien van de vormgeving en invulling van het 
portfolio (op te nemen bewijsmaterialen), de begeleidingsstructuur (op proces en op inhoud) en 
van de afronding van het keuzedeel door middel van een verificatiegesprek. Dit alles wordt 
vastgelegd in een plan van aanpak, dat enerzijds naar het landelijk team laat zien dat het porfolio 
stevig en adequaat is neergezet en anderzijds als onderlegger functioneert voor het inzetten van 
de stappen van de PDCA-cyclus. Op grond hiervan worden de uitvoering, de evaluatie en de 
doorontwikkeling van het portfolio systematisch door de samenwerkingsverbanden opgepakt.   

- In het convenant worden de afspraken tussen de diverse onderwijsinstellingen in het 
samenwerkingsverband beschreven, met als doel om de samenwerking tussen de pabo’s en de 
mbo-scholen in de regio ten aanzien van de (door)ontwikkeling en uitvoering van het 
ontwikkelingsgericht portfolio in het keuzedeel Voorbereiding Pabo te verduurzamen.  

- Een kader voor het convenant zal naar de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden 
worden gestuurd. Het is aan de coördinator om dit, namens het eigen samenwerkingsverband, 
verder invulling te geven en te laten ondertekenen door de betrokken partijen. 
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Er is gesproken over middelen die vanuit het ministerie van OCW zijn toegekend. Hoe vindt de 
regionale verdeling hiervan plaats?  

- 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 een tegemoetkoming in de kosten 
van de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de pilots (en later de reguliere uitvoering van 
het keuzedeel). Elke instelling kan tot een bepaald bedrag de uren van medewerkers voor de 
ontwikkeling van het keuzedeel in rekening brengen bij de MBO Raad. Deze uren kunnen voor de 
volledige duur van het project, dat loopt tot en met december 2024, worden gefactureerd.  

- Het is aan de samenwerkingsverbanden om hier verdere afspraken over te maken, mogelijk 
opgenomen en uitgewerkt in het convenant. Denk hierbij aan de specifieke inzet van de 
coördinator, vakdocenten en (toets)ontwikkelaars.  

- Het doorgeven van de ureninzet van de medewerkers verloopt per kwartaal en wordt opgepakt 
door de contactpersoon vanuit elke onderwijsinstelling. 

 

In een van de slides werd ingegaan op de coördinator en contactpersonen. Hoe zit dat nu precies? 

- De coördinator is de linking pin tussen het regionale samenwerkingsverband waar de coördinator 
deel van uitmaakt en het landelijke team. De coördinator levert input vanuit de regio in landelijk 
overleg en haalt bij het landelijk overleg informatie op die wordt teruggekoppeld naar het eigen 
samenwerkingsverband. 

- De coördinator neemt deel aan de landelijke overleggen en pakt de verdere invulling van het 
convenant namens de instellingen in de regio op. 

- De contactpersoon is een medewerker vanuit elke afzonderlijke onderwijsinstelling die de 
urenstaten van de medewerkers van die onderwijsinstelling periodiek aanlevert. Dit kan 
samenvallen, voor de eigen onderwijsinstelling, met de rol van de coördinator. 
 

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 uiteindelijk om het aantonen van de 
beheersing van deze specifieke vakkennis. Hier mogen gerichte keuzen in worden gemaakt, niet 
alle inhouden van alle vakken hoeven een plaats in het portfolio te krijgen. De student moet het 
gevraagde niveau, bijvoorbeeld door middel van de opname van passend 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. Hierbij 
komen de zogenaamde hbo-vaardigheden nadrukkelijk naar voren. Denk hierbij aan het 
reflecteren op het eigen leerproces, het samenvatten van grote hoeveelheden stof, het plannen 
en zelfstandig werken, presenteren en informatie zoeken en verwerken.  

- Juist in de procesbegeleiding kan hier impliciet en expliciet aandacht aan worden besteed.  
 

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

- We zijn druk bezig om het communicatieplan af te ronden. In het verlengde hiervan kan de 
projectwebsite worden ingericht en kunnen de nieuwsbrieven worden opgesteld.  

- Er zal een online werkruimte in worden gericht voor de coördinatoren van de diverse 
samenwerkingsverbanden waar ze hun tussentijdse producten op kunnen slaan. Op deze manier 
kunnen ze elkaars werk raadplegen, kan er gerichte feedback en feedforward worden gevraagd 
en kan het op onderdelen worden aangescherpt als dat nodig is. 


