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In september 2018 start voor de tweede maal het doorstroomprogramma mbo-

pabo in de regio Rotterdam. Het doorstroomprogramma wordt uitgevoerd door 

Zadkine, Albeda College, Thomas More Hogeschool Pabo Hogeschool Inholland 

en Pabo Hogeschool Rotterdam. Onderdeel van dit programma is een stage met 

als doel om studenten te motiveren en inzicht te geven in de geschiktheid van 

de student voor het beroep; kan en wil de student dit?  In deze factsheet vind je 

meer informatie over dit programma.  



Wat houdt het doorstroomprogramma in?
Studenten van het doorstroomprogramma 
volgen een half jaar onderwijs op de locaties 
van de drie  Rotterdamse pabo’s. De studenten 
worden via lessen en opdrachten voorbereid op 
de volgende facetten: 

• De drie toelatingstoetsen op de pabo  
(Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur &                      
Techniek)

• Nederlands
• Rekenen, waarbij ze de wiscat-toets                                                            

maken
• Studievaardigheden hbo
• Stage lopen op een basisschool 

Hoe ziet de stage eruit?
De studenten lopen minimaal 15 dagen stage 
gedurende de maanden september t/m begin 
januari. De vaste stagedag is op de dinsdag. 
Na de eerste periode en de eerste ronde 
toelatingstoetsen (half november), krijgen 
sommige studenten de mogelijkheid om ook 
op de woensdag stage te lopen. Dit hangt 
af van de studievoortgang van de student. 
Voor iedere stagedag wordt minimaal één 
onderwijsactiviteit voorbereid op de pabo. 
Uitvoering van deze activiteit gaat in overleg 
met de werkplekbegeleider. Voor de verdere 
invulling van de stagedagen maakt de student 
afspraken met de werkplekbegeleider. 
 

Wat wordt van de werkplekbegeleider/
schoolopleiders verwacht?
De begeleiding door werkplekbegeleiders 
en schoolopleiders is er vooral op gericht 
deze studenten kennis te laten maken met 
het beroep. De studenten krijgen per week 
lessuggesties mee vanuit de opleiding. In 
overleg met de werkplekbegeleider voeren 
zij één onderwijsactiviteit uit. Wij vragen de 
werkplekbegeleider deze te observeren en 
de student tips en tops mee te geven voor de 
volgende stagedag. 
De studenten werken nog niet vanuit het 
hbo competentieprofiel. Wel krijgen zij een 
adviesformulier mee gebaseerd op de hbo 
competenties. De werkplekbegeleider geeft hier 
op aan hoe de student zich ontwikkeld heeft. 

 

Wat wordt van de studenten verwacht?
Van de studenten verwachten we een 
proactieve houding: vanuit betrokkenheid en 
nieuwsgierigheid kunnen afstemmen met de 
werkplekbegeleider welke verwachtingen en 
mogelijkheden deze stageplaats hen biedt. 
Ook kunnen zij feedback ontvangen en 
reflecteren op hun handelen. 

Hoe vindt de beoordeling plaats?
De studenten worden niet beoordeeld voor 
deze stage. Met intervisiebijeenkomsten op 
de pabo en het bijhouden van een portfolio 
dagen we studenten uit om hun leerervaringen 
te verwoorden en zich te oriënteren op 
de instroom op de pabo. We vragen de 
werkplekbegeleiders aan het eind van de 
stageperiode om schriftelijk feedback te geven 
op het functioneren van de student via een 
adviesformulier dat hiervoor wordt uitgereikt.
 
 
Hoe is de begeleiding vanuit de pabo?
Omdat deze stage oriënterend van aard 
is, ligt de nadruk niet op de prestaties van 
het lesgeven. Uiteraard vinden we het wel 
belangrijk dat de studenten goed functioneren. 
Over de begeleiding en het bezoeken van 
de studenten maken de instituutsopleider 
en de studieloopbaanbegeleider van het 
doorstroomprogramma onderling afspraken. De 
instituutsopleider informeert de schoolopleider 
hierover.


