Ondersteuning voor aspirant pabo-studenten
Per 1 augustus 2015 gaan bijzondere, nadere vooropleidingseisen gelden voor de pabo’s (pedagogische
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academie basisonderwijs). Dit betekent dat havoleerlingen en mbo-studenten landelijke
kennistoelatingstoetsen moeten doen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Voor
leerlingen en studenten die zich niet goed op deze nieuwe eisen hebben kunnen voorbereiden, is vanaf 1
augustus 2014 een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar.
Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod?
Het tijdelijke ondersteuningsaanbod bestaat uit:
-

Landelijk aanbod van (zelfstudie)leermaterialen, inclusief verwerkingsopgaven, toetsenvragen en
voorbeeld toelatingstoetsen, op een makkelijk toegankelijk platform
(www.goedvoorbereidnaardepabo.nl);

-

Een bijscholingsprogramma per regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten.
Regionale projectleiders verzorgen hiervan de organisatie, totstandkoming en uitvoering.

Voor wie?
Het tijdelijke ondersteuningsaanbod is bedoeld voor aspirant pabo-studenten die hun opleidings- of
vakkenpakketkeuze niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Zij blijven zelf verantwoordelijk
om er alles aan te doen om de toelatingstoetsen te halen.
Het gaat om de volgende groepen uit het bekostigde en niet-bekostigde onderwijs:
- Havoleerlingen (ook in vavo) die in schooljaar 2010-2011 met hun opleiding zijn begonnen;
-

Mbo-studenten die in de studiejaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 met hun studie zijn
begonnen.

Het ministerie van OCW financiert het ondersteuningstraject inclusief de toelatingstoetsen voor
bovenstaande groepen. Na deze periode van tijdelijke ondersteuning betalen aspirant pabo-studenten de
kosten van de toelatingstoets zelf.
Breder kader
De bijzondere, nadere vooropleidingseisen passen in een breder kader waarin het ministerie van OCW en
de pabo’s werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs. In de wet Kwaliteit in
Verscheidenheid staan nieuwe regels voor aanmelding en studiekeuze. De pabo’s hebben het curriculum
vastgelegd in kennisbases waarin de minimale kenniseisen aan het einde van de opleiding staan. Om dit
gewenste eindresultaat te kunnen behalen, is een bepaald kennisniveau bij de instroom nodig. Dit zijn de
bijzondere, nadere vooropleidingseisen.
Project Instroom pabo
In het project Instroom pabo werken de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen samen voor het
ondersteuningsaanbod. Dit doen zij in nauwe afstemming met onder andere het ministerie van OCW, de
NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de AOC Raad, LAKS (Landelijk Aktie Komitee
Scholieren), JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen
Basisonderwijs) en LICA (Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo). MBO Diensten voert
het project uit.
Meer informatie
Vanaf medio april 2014 vindt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod op
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
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