NIEUWSBRIEF_ mei 2021
TOELATINGSEISEN HAN PABO VOOR STUDENTEN VO EN
MBO NAAR HBO
Wil jij naar de pabo of naar de Pabo-ALO? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma (een AD
diploma geeft geen vrijstelling), dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Havoleerlingen en
mbo-studenten moeten laten zien dat ze de opleiding aankunnen. Je moet voldoende kennis hebben
van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het gaat erom dat je de stof
van de vakken zo goed kent dat je deze aan basisschoolkinderen kunt uitleggen. Veel algemene
informatie is te vinden op de site: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
Specifiek voor HAN Pabo zijn de momenten waarop je bij ons de toetsen kunt maken en is de
ondersteuning die wij geven ter voorbereiding op de toetsen voor de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur & techniek. Je kunt je voorbereiden voor aanmelding september 2021.
Belangrijk nieuws in verband met coronamaatregelen:
Instroom onder voorwaarden
Studenten die naar de Pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben behaald, mogen
per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Deze studenten moeten
dan wel voor 1 januari 2022 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, dan
moeten ze opleiding alsnog verlaten.
Wat betekent dit voor jou?
✓
✓
✓

Je moet voor 1 januari 2022 de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond
Je kunt de toelatingstoetsen maken in de toetsvensters tussen juni en november 2021
Je hebt per vak recht op twee kansen om de toets te behalen voor 1 januari 2022

Je wordt sterk aangeraden om de toelatingstoetsen voor 1 september 2021 af te ronden, dan begin je
met een schone lei aan de pabo.
Aanmelden voor de pabo
Je kunt je aanmelden voor de pabo via Studielink. Je ontvangt een brief met informatie over
hoe je een HAN-account aanmaakt, hoe je je aanmeldt voor de toelatingstoetsen, hoe je je
aanmeldstatus controleert en hoe je de Studiekeuzecheck (niet voor studenten die kiezen voor de
deeltijdopleiding) maakt.
Afhankelijk van je vooropleiding en vakkenpakket moet je je aanmelden voor de toelatingstoetsen van
aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Na de aanmelding ontvang je een e-mail over
de toelatingstoetsen bij Cito (controleer je mailbox en eventueel je spam box). Het aanmelden voor de
toelatingstoetsen kan via deze link
De uitslagen van de toetsen worden door Cito rechtstreeks naar jou gestuurd. Een herkansing kan
alleen in een volgende periode gemaakt worden en je hebt maximaal twee kansen per vak. Plan je
toetsen dus goed! Na het behalen van de toetsen zijn de certificaten 5 jaar geldig en kunnen ze bij
elke pabo worden ingezet.
Voor instroom in september 2021
toetsvenster
toetsafnames
juni 2021
ma 07 jun t/m vr 11 jun 2021
juli 2021
ma 05 jul t/m vr 09 jul 2021
augustus 2021
ma 16 aug t/m woe 18 aug 2021
oktober 2021
ma 11 okt t/m vr 15 okt 2021
november 2021
ma 22 nov t/m 26 nov 2021

Inschrijven voor de toelatingstoetsen is pas mogelijk 90 dagen voor de toetsen. Het inschrijven kan
via de link in de welkomstmail die je na jouw aanmelding hebt gekregen (bekijk ook de spam als je
deze niet in je inbox hebt!).
Voorbereiden op de toetsen kan op de volgende manieren:
De HAN Pabo organiseert het 2e semester ondersteuningslessen op woensdagavond en
toetstrainingen van drie dagen met één deelvak op één dag.
Ondersteuningslessen online via teams om 18.30 uur
• 19 mei
Geschiedenis
• 27 mei
Geschiedenis
• 26 mei
N&T
• 31 mei
N&T
• 26 mei
Extra Aardrijkskunde
Toetstraining online via teams EN fysiek in Arnhem. Voor de toetstraining dien je wel
voorbereid te zijn. De toetstrainingen starten om 17.00 uur.
• Dinsdag 1 juni Geschiedenis
• Woensdag 2 juni Aardrijkskunde
• Donderdag 3 juni Natuur en Techniek
Kies je voor de pabo van de HAN, dan kan je je opgeven voor de lessen en trainingen bij Kathelijn
Hengeveld (Kathelijn.Hengeveld@han.nl). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Werken met een zelfstudiepakket
Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl kun je alle informatie vinden over te bestuderen literatuur en
over ondersteuningsmateriaal.

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
HAN Pabo locatie Arnhem
Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem
026-3691912

HAN Pabo locatie Nijmegen
Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen
024 - 3531501

Contactpersoon inschrijving toetsen
Jorrit Hinssen jorrit.hinssen@han.nl
Contactpersoon inhoud toetsen
Kathelijn Hengeveld kathelijn.hengeveld@han.nl

Contactpersoon inschrijving toetsen
Jorrit Hinssen jorrit.hinssen@han.nl
Contactpersoon inhoud toetsen
Ellie van Dinther ellie.vandinther@han.nl

