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Investeren in professionele ontwikkeling en samenwerking  
Er zijn – als het gaat om M&M – zorgen over het niveau van studenten die instromen op reguliere 
pabo’s. Mede hierom moeten sommige studenten aan de pabo sinds 1 augustus 2015 toelatingstoetsen 
afleggen, onder andere voor aardrijkskunde en geschiedenis. Vwo-leerlingen hoeven deze toetsen niet 
te doen, ook niet als ze geen eindexamen hebben gedaan in deze vakken. Havo-leerlingen hoeven deze 
toetsen niet te doen als zij eindexamen hebben gedaan in deze vakken, een voldoende voor dat 
examen is niet noodzakelijk. Mbo-studenten moet de toetsen wel altijd maken om te worden toegelaten.  
 
De toets beoogt te meten of zij de kennis en de vaardigheden bezitten die zij bij het begin van de pabo 
nodig hebben om de opleiding met succes af te kunnen ronden. De toetsen zijn op het niveau van havo 
3/vmbo-t 4. Per vakgebied (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) is er één 
toelatingstoets.  
 
De toetsen zijn digitaal en worden afgenomen op de pabo waar aspirant-studenten zich hebben 
ingeschreven. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur. Een aspirant-student heeft 
recht op een herkansing voor één van de vakken (of voor het vak) waarvoor hij/zij niet geslaagd is. 
Wanneer iemand na het maken van alle noodzakelijke toetsen en de herkansing voldoet aan twee van 
de drie toelatingseisen, dan kan de pabo waar hij of zij zich heeft aangemeld een  assessment afnemen. 
De vorm en de inhoud van het assessment wordt door de pabo zelf bepaald1. Het blijft dus de vraag of 
alle studenten die instromen op de pabo voldoende vakkennis bezitten.  
 
Voor de studenten die de pabo met een diploma verlaten geldt dat ook: er bestaan geen landelijke 
toetsen die meten hoeveel kennis van aardrijkskunde en geschiedenis zij hebben. De Vereniging 
Hogescholen waarschuwt in de Agenda Lerarenopleidingen 2015-2018 ((Vereniging Hogescholen, 
2015) voor een “doorgeslagen accent op vakinhoud” als die toetsen zouden worden ingevoerd. Bij de 
pabo dreigt dan “een verstoring van het evenwicht tussen de pedagogische component en de 
vakkennis”. De Vereniging Hogescholen denkt dat die verstoring zou kunnen leiden tot het aantasten 
van de opdracht en de wens tot profilering van opleidingen. Het draagvlak voor landelijke kennistoetsen 
kan daaronder lijden. Op grond hiervan vinden de lerarenopleidingen aanvullende landelijke 
kennistoetsen niet wenselijk. Stevige peer review biedt – zo schrijft de Vereniging Hogescholen - de 
nodige garanties.2 
 
Ook voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen zijn er kennisbases gekomen. De vraag is of 
er in deze kennisbases van de M&M-vakken voldoende aandacht is voor de vakspecifieke denk- en 
redeneerwijzen (van Boxtel et al., 2009a). Ook is er kritiek op de digitale kennisbasistoetsen voor de 
tweedegraads opleidingen. “De nadruk komt te liggen op het opleiden voor de toets, terwijl door het 
digitale karakter slechts een deel van de relevante vaardigheden afgedekt kan worden. De vragen zijn 
door hun karakter vooral gericht op de lagere beheersingsniveaus (productie), in plaats van op het op 
complex niveau kunnen gebruiken van kennis in nieuwe (onderwijs)situaties. Daarmee bestaat het risico 
dat het niveau van de opleidingen verlaagd wordt in plaats van verhoogd.3”  
 
In deze VTA wordt ook de vraag gesteld of iedere leraar in staat is om onderwijs te ontwikkelen. Dat is 
immers een vaardigheid die aangeleerd en getraind moet worden. Docenten zijn vaak wel bereid om 

                                                           
1 http://goedvoorbereidnaardepabo.nl/ 
2 http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/sectoren/artikelen/agenda-lerarenopleidingen-2015-2018 
3 http://www.delerarenagenda.nl/blog/inhoud/weblog/weblog/2015/110215-hoe-het-verder-moet-met-de-
lerarenopleidingen---advies-van-de-kritische-vrienden 
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zich na te scholen op vakinhoud, vakdidactiek of anderszins maar de schoolleiding is hier soms 
terughoudend in of stimuleert dat maar in beperkte mate (zo blijkt uit gesprekken met docenten). 
Argumenten liggen op het terrein van de kosten van bijscholing, uitval van lessen en/of organisatorisch 
ongemak. Ook krijgen schoolbrede scholingen vaak voorrang boven vakspecifieke scholingen. De 
hieronder geciteerde aanbeveling van het Platform is dus ook voor docenten in het domein M&M 
essentieel: "Leraren moeten de tijd krijgen om binnen én buiten de school met collega’s en professionals 
te werken aan een samenhangend curriculum en kennis te delen over pedagogiek, didactiek en 
leerinhoud." In dit kader is het ontstaan van Professionele Leergemeenschappen een positieve 
ontwikkeling. De ervaringen met de al langer bestaande Professionele Leergemeenschappen bij filosofie 
zijn goed.  In een PLG werken docenten samen met universiteiten en hogescholen aan professionele 
ontwikkelingen aan de hand van vakdidactische vraagstukken. Verder worden er vanuit de 
lerarenopleidingen van M&M-vakken initiatieven ontplooid voor vakdidactische netwerken.  
 
Van der Pot en Wilschut (2014) vroegen 137 docenten van 113 VO-scholen in een online enquête naar 
hun opvattingen over het leergebied M&M. Hoewel er geen opleiding of expliciete bevoegdheid voor het 
leergebied mens en maatschappij bestaat, vindt het merendeel van de docenten (63%) dat zij bekwaam 
zijn om les te geven in het leergebied. Voor toekomstige docenten vindt 51% een opleiding tot mens en 
maatschappijdocent een goed idee. 61% van de ondervraagde docenten vindt het belangrijk dat er een 
verplichte nascholing komt voor docenten die lesgeven in vakken waarvoor zij niet zijn opgeleid.  
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