
Taal: je eigen taalgebruik verbeteren
en kinderen leren lezen en schrijven.
Hulpmiddelen: websites en methoden.

Jouw taalvaardigheid wordt getoetst voor je aan de pabo

begint!

De taaltoets is onderdeel van de intakefase voor de pabo-opleiding.

Je legt de toets af voordat je aan de opleiding begint – op die manier 
kun je je niveau van je taalvaardigheid bepalen en kunnen wij op 
basis van je score je een goed advies geven over je toekomstige 
studie aan de pabo.

Boeken voor het oefenen van je eigen taalvaardigheid waaronder

spelling en grammatica:

• Basisvaardigheden Spelling en interpunctie, Noordhoff Uitgevers.

• Basisvaardigheden Grammatica, Noordhoff Uitgevers.

• Basisvaardigheden Formuleren, Noordhoff Uitgevers.

• De taaltoets pabo haal je zo! Coutinho.

• Basisboek Grammatica, Pearson Education.

• Basisboek Spelling, Pearson Education.

• Basisboek Taal, Pearson Education.

• Praktische cursus zinsontleding, Wolters Noordhoff.

• Praktische cursus spelling, Wolters Noordhoff.

• Taalklasse, taalvaardigheid voor studenten aan de pabo, Van

Gorcum.

• Schoolboekjes basisschoolmethoden van groep 6 t/m 8.

Websites

http://cambiumned.nl/oefeningengrammatica.htm

http://www.taaluitleg.nl

http://www.jufmelis.nl

Vaklokaal Nederlands van de Digitale school:

http://wp.digischool.nl/nederlands/

Antwoord op vele vragen over spelling en grammatica:

http://taaladvies.net/

http://cambiumned.nl/oefeningengrammatica.htm
http://www.taaluitleg.nl/
http://www.jufmelis.nl/
http://wp.digischool.nl/nederlands/
http://taaladvies.net/


Kun jij de pabo aan? Reken 
maar!

De rekentoets is onderdeel van het intaketraject van de pabo-
opleiding. Het is een toets op de computer (Wiscattoets). Je legt de 
toets af voordat je aan de opleiding begint – op die manier kun je je 
niveau van je rekenvaardigheid bepalen. Als je de toets niet haalt voor 
je aan de opleiding begint, heb je nog drie keer de gelegenheid in je 
eerste studiejaar (tot februari) om deze te herkansen. Je moet de toets 
dus halen voordat je je eerste jaar afrondt.

Als je je rekenvaardigheid wil vergroten, is het mogelijk om mee te 
doen aan de Zomercursus. Deze cursus wordt kosteloos aangeboden 
door de Hogeschool Leiden. Je kunt je hiervoor opgeven tijdens de 
Online Aanmeldprocedure. Data volgen nog en worden gepubliceerd op 
de website.

Je krijgt 50 opgaven uit de volgende domeinen:

• Hoofdrekenen

• Basisvaardigheden

• Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen

• Meten en meetkunde

• Informatieverwerking

Oefenen

Als je al wil oefenen voor deze toets, dan zijn er veel verschillende 
materialen en mogelijkheden:

• Basisvaardigheden rekenen – Noordhof Uitgevers; studieboek en 
website

(www.basisvaardighedenrekenen.noordhoff.nl/)

• Rekenwijzer – ThiemeMeulenhoff; studieboek en website

(www.paborekenwijzer.nl/)

• Beterrekenen.nl en Rekenbeter.nl; oefenwebsites en mailservice

• Zomercursus Hogeschool Leiden

Uitgebreide informatie met oefentips voor de Wiscat vind je op de site 
van www.goedvoorbereidnaardepabo.nl onder het kopje “studenten”. 

Een flyer met uitgebreide informatie vind je met deze link: 
https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/Voor
bereiding_op_de_WisCAT_toets_in_het_eerste_jaar_pabo_via_zelfstud
ie.pdf

Tips

Rekenen leer je alleen door: oefenen & doen!!!

Beter elke dag (!) een half uur dan bijvoorbeeld 1 x 3 uur.

Kijk ook eens op bijvoorbeeld Marktplaats.nl voor tweedehands 
boeken. 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

