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Nieuwsbrief entreetoetsen Mens en Wereld      

 

Aan: vakdocenten aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs CC bestuursleden hogescholen. 

 

Amsterdam, 15 januari 2014 

 

Beste collega’s, 
 
Wat betreft de entreetoetsen en de op poten zijnde toelatingstoets zijn er ontwikkelingen. Hieronder alleen 
dat wat op dit moment van belang is.  
 
Start toelatingstoetsen en constructie voor entreetoetsen 
Zoals het er nu uitziet gaan er toelatingstoetsen gelden  voor schooljaar 2015-2016. Dat betekent dat er naast 
de entreetoetsen, die voor de eerstejaars van schooljaar 2014-2015 gelden, al  in het voorjaar van 2015 
toelatingstoetsen moeten zijn. Die zullen dan minimaal tot de instroom in 2018 moeten worden aangeboden 
(totdat blijkt dat instromende studenten vanuit hun vooropleiding aan het vereiste niveau voldoen).  De 
vereniging zit dicht op het vuur als het gaat om de toelatingstoetsen. OCW heeft de opdracht gegeven aan “10 
voor de leraar”, die de VVE Entreetoets Mens en Wereld heeft ingeschakeld. Vanuit de opgedane expertise van 
de huidige entreetoetsen wordt gewerkt aan een omvorming tot de toelatingstoetsen voor de verschillende 
vakken. De structuur en werkwijze blijft daarmee gehandhaafd evenals de betrokkenheid van de vakdocenten 
bij dit project.  OCW betaalt de helft van het contract dat het bestuur na goedkeuring van de leden gaat 
afsluiten met CITO. Voor wie dat contract graag wil lezen; zie bijlage 1.  
 
Syllabus voor studenten 
Tot nog toe heeft SLO met het rapport “Naar een instapniveau PABO advies SLO” een eerste aanzet gegeven 
met betrekking tot de onderwerpen voor de toelatingstoetsen. Voor studenten moet echter goed duidelijk zijn 
welke leerstof zij moeten beheersen. Daarom heeft de “VVE” en “10 voor de leraar” aangedrongen om een 
zogenaamde syllabus te maken, die vergelijkbaar is met hetgeen beschikbaar is voor bijvoorbeeld de centraal 
schriftelijke eindexamens. SLO heeft inmiddels van OCW opdracht gekregen het maken van die syllabus te 
coördineren. De “VVE “en “10 voor de leraar” ziet erop toe dat ook de ontwikkelaar van de toetsen (CITO) 
nauw betrokkens is, evenals vakdocenten. De eerste besprekingen zijn goed verlopen. Ondertussen is ook al 
een voorlopige toetsmatrijs gemaakt en worden er al opgaven  geconstrueerd. 
 
Niveauinschattingsbijeenkomst 
De ontwikkelingen omtrent de toelatingstoets baart zorgen omtrent het aantal eerstejaars studenten dat  in 
2015 naar de pabo zal komen. De lat ligt immers hoger dan bij de huidige entreetoetsen. Bij de entreetoetsen 
hebben we altijd de groep8+ cesuur aangehouden die door vakdocenten van alle verschillende hogescholen is 
vastgesteld. Bovendien is nog niet helder waar de cesuur moet komen te liggen bij de opgaven. Uiteraard moet 
er later in 2014 een echte grote cesuurdag worden gehouden (daarover later in het jaar meer).  Om toch alvast 
een indicatie te krijgen van wat ons met het huidige scenario te wachten staat en hoe we met de opgaven om 
moeten gaan, wordt er op 14 februari een “niveauinschattingsbijeenkomst” gehouden. De centrale vraag zal 
zijn: welke opgaven moeten studenten die toegelaten worden tot de pabo zeker goed maken? Door deze 
discussie met een groep te gaan voeren, willen we komen tot een nadere specificatie van de inhoud en het 
niveau van de opgaven en informatie verzamelen over het soort opgaven dat geconstrueerd gaat worden voor 
de toelatingstoets. Op deze wijze kunnen we ook een voorlopige voorspelling doen met betrekking tot de 
slagingspercentages, uitgaande van de huidige populatie studenten. Mocht dat voor de pabo’s verkeerd 
uitvallen, dan kunnen we nog tijdig aan de bel trekken bij OCW.  
Voor deze inderhaast ingestelde spoedklus is een aantal vakdocenten die in het verleden ook deelnamen aan 
de cesuurbijeenkomsten  door de VVE gevraagd. Daarnaast nemen ook andere partijen deel: o.a. S.L.O. , 
mensen van overkoepelende vakgenootschappen en  directies van pabo’s .  
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Screeningsdag 22 mei 
Op 22 mei zal net als afgelopen jaar weer een screeningsdag worden georganiseerd. Nieuwe opgaven voor de 
entreetoetsen en voor de toelatingstoetsen moeten dan door verschillende vakdocenten, die het mandaat 
voor deze klus krijgen, worden gekeurd.  
Per vak zijn 4-5 vakdocenten van verschillende pabo’s nodig. Je kunt je aanmelden via r.baltus@ipabo.nl  
 
We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben, schroom niet om te mailen.  
 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Roger Baltus (secretaris VVE entreetoets Mens en Wereld) 

 
Bestuursleden vereniging van eigenaren entreetoets Mens en Wereld:  
Wim Lindhout (Hogeschool Driestar, voorzitter) 
Frans Bolsius (Haagse Hogeschool)  
Henk Fuchs (Inholland) 
Harrie van de Ven (Fontys PABO Eindhoven) 
Vertegenwoordigers namens de vakdocenten 
Roger Baltus (vakdocent aardrijkskunde IPABO en secretaris VVE.) r.baltus@ipabo.nl   
Maria Boersen (vakdocente geschiedenis Inholland)  Maria.Boersen@Inholland.nl  

Frank van Herwaarden (vakdocent natuuronderwijs Marnix Academie) f.vanherwaarden@hsmarnix.nl   
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