Beste student,
We hebben begrepen dat je belangstelling hebt om de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) te
gaan doen. Dat vinden wij heel fijn! Het leraarschap is een prachtig vak en we hebben, zeker in de
grote steden, de komende jaren veel goede leraren nodig.
In het basisonderwijs moet je leerlingen met verschillende achtergronden en leerstijlen kunnen
begeleiden. En je moet als leerkracht beschikken over een grote vakkennis op heel veel gebieden. We
stellen daarom hoge eisen aan aankomende pabo-studenten, en vragen je voor je begint aan de
opleiding te laten zien dat je voldoende kennis hebt op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde
en natuur & techniek. Dit kan worden aangetoond met de zogenaamde pabo-toelatingstoetsen.
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er, mede door de invoering van de pabotoelatingstoetsen, minder studenten vanuit het mbo naar de pabo zijn gegaan. Ook zien we dat
studenten uit het mbo vaak moeite hebben met het eerste jaar van de pabo. Dat vinden we
ontzettend jammer en willen we voorkomen. We hebben immers veel goede leraren nodig. Ook
leraren die op het mbo hebben gezeten. Om je extra te ondersteunen bij de overstap naar de pabo
hebben we, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bestuurders van de roc’s en de
pabo’s in de grote steden, afgesproken dat na de zomer in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag het
doorstroomtraject mbo-pabo aangeboden gaat worden. Dit traject duurt een half jaar en je volgt het
aan het einde van je mbo-opleiding. Je blijft daarom ook ingeschreven op je huidige mbo-opleiding.
In het doorstroomtraject word je voorbereid op de toelatingstoetsen, doe je waardevolle
praktijkervaring op, en wordt er aandacht besteed aan Nederlands en rekenen, vakken die op de
pabo heel belangrijk zijn. Het traject sluit goed aan op je mbo-opleiding aan de ene kant, en de pabo
aan de andere kant. Je kunt na het traject, na het behalen van de toelatingstoetsen, in februari
beginnen aan de pabo. Mocht je aan het einde van het traject de toelatingstoetsen onverhoopt niet
halen, dan ontvang je natuurlijk wel het diploma van je mbo-opleiding!
Aanmelden!
Als je interesse hebt in het doorstroomtraject, meld je dan snel bij je decaan of studiebegeleider. Hij
of zij zorgt er dan voor dat je in contact wordt gebracht met de mensen van het doorstroomtraject;
zij zullen je helpen met de administratie die nodig is om het traject te kunnen volgen. Het is
belangrijk dat je dit doet vóórdat je je mbo-diploma ontvangt!
Mocht je je zelf al aan het voorbereiden zijn op de toelatingstoetsen in juni of juli, maar twijfel je of
je de toetsen gaat halen, meld je dan ook alvast - voordat je je diploma ontvangt – aan voor het
traject. Als je de toetsten haalt, krijg je uiteraard je mbo-diploma en kun je in september naar de
pabo. Mocht je de toetsen niet halen, dan kun je op het mbo ingeschreven blijven en deelnemen aan
het doorstroomtraject.

We realiseren ons dat als je deelneemt aan het doorstroomtraject, je iets langer doet over je mboopleiding. Afhankelijk van je leeftijd kan het ook zijn dat je lesgeld moet betalen, maar in dat geval
kom je meestal ook in aanmerking voor studiefinanciering. Het volgen van het traject biedt je wel de
mogelijkheid om naar de pabo te gaan, en vergroot ook je kans dat je je pabo-diploma behaalt. En,
met de toenemende vraag naar basisschoolleraren, is de kans ook heel groot dat je na afloop van de
pabo snel een baan vindt!
We wensen je, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, veel succes bij het
kiezen van je opleiding.
De bestuurders van de roc’s en hogescholen Rotterdam

