Toelatingseisen
voor de pabo

Wil jij naar de pabo?
Dan is het belangrijk om te checken of je aan de toelatingseisen voldoet.
In deze flyer leggen we je precies uit wat die eisen zijn en wat je kunt doen als
je nog niet aan alle eisen voldoet.
Als je kiest voor de pabo en geen vwo-, hbo- of woopleiding hebt afgerond, moet je aan toelatingseisen
voldoen. Dit betekent dat je moet aantonen over
voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Hoe kun je aan deze toelatingseisen voldoen?
Als je een havodiploma hebt behaald en hierbij eind
examen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis,
voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken.
Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen

voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald
en hierbij eindexamen hebt gedaan in natuurkunde,
biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).
Ook hoef je geen toelatingstoets meer te doen als je
een vavo-certificaat havo hebt voor het betreffende
vakgebied. Heb jij je havodiploma niet gehaald, maar
wel een voldoende voor het vakgebied op je cijferlijst?
Dan voldoe je eveneens aan de eisen.
Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (een van)
de vakken kun je door het maken van een toelatings
toets per vakgebied aantonen dat je genoeg weet over

dat vakgebied. Deze toets(en) moet je behaald hebben
voor aanvang van de opleiding.

Toelatingstoets
Per vakgebied (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
& techniek) is er een toelatingstoets. Deze toets meet
of je voor de start van de opleiding beschikt over de
vakkennis die nodig is om de opleiding succesvol af
te ronden. In de maanden april tot en met augustus
zijn er verschillende toetsperioden waarin je de
toets(en) kunt maken. Zie de website van
goedvoorbereidnaardepabo.nl voor de precieze data.

Inschrijving
Inschrijven voor de toelatingstoetsen gaat via de pabo
waar je je aangemeld hebt. Om jezelf voor een pabo
aan te melden, maak je gebruik van www.studielink.nl.
Van de pabo krijg je een brief met daarin de informatie
voor het inschrijven en een link voor de directe toegang
tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak
je een keuze voor datum, tijdstip en locatie van de
toelatingstoetsen die je moet maken.

Herkansing
Je hebt recht op een herkansing voor een van de
vakken (of voor het vak) waarvoor je niet geslaagd bent.
Als je (een van) de toets(en) uiteindelijk niet haalt, kun
je helaas niet starten met de opleiding.

Ondersteuning
Als voorbereiding op de toelatingstoetsen is er voor jou,
als havist of mbo-student, hulp beschikbaar. Voor veel
mbo-studenten geldt dat ze bij de eigen mbo-opleiding
kunnen kiezen voor het programma ‘Instroom Pabo’.
Kun jij bij jouw opleiding hier niet voor kiezen? Ga dan
naar de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
Havisten kunnen trainingen op de pabo volgen.
Daarover lees je meer op onze website:
www.marnixacademie.nl

september 2020

Marnix Academie
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
030 275 34 00

Meer informatie
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Meer informatie over de toelatingstoetsen, de inschrijving hiervoor,
de leermiddelen en de eventuele
ondersteuning is te vinden op:
goedvoorbereidnaardepabo.nl.

