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Voor jou!
De wiscat toets brengt voor veel pabo-studenten een hele
hoop stress en zorgen met zich mee. In de meeste gevallen
komt het hoe dan ook altijd goed met deze pittige rekentoets.
De landelijke norm ligt op een score van 103, op sommige
hogescholen is de norm gesteld op een score van 120 om
uitval bij de LKT Rekenen later tijdens de pabo te voorkomen.
Hoe dan ook, je wil zo snel mogelijk van deze toets af zijn! En
dat kun je maar op één manier doen: de wiscat halen ;-) Goh!
Daarom heb ik dit e-book gemaakt met daarin alle tips die de
afgelopen jaren zijn verzameld in mijn Facebook groep
Leerkracht in spé - PABO. Ik hoop dat de informatie die je in dit
e-book kunt vinden jou een stapje dichterbij een voldoende
brengt voor jouw wiscat. Ik wens je al het succes toe! Liefs,

Dana, juffie op de dijk
@juffieopdedijk | @leerkrachtinspé

Tips
van andere pabo-studenten die de wiscat
(met pijn en moeite) hebben gehaald
BSANORM 120: Inschrijven
op een andere hogeschool
waar ze wel de landelijke
norm hanteren.
Bij ons op de pabo kunnen
we bij de rekendocent
terecht. Hij geeft vaak vlak
voor de wiscat een echt
wiscat college. Opdrachten
maken die overeenkomen
met die van de wiscat en
ook een bepaalde tijd voor
de opgave. Ik heb niet echt
moeite met rekenen, maar
dit hielp wel.

Wat mij hielp was extra tijd
(extra voorziening)
aanvragen bij de
examencommissie (ik heb
geen dyslexie oid maar
toch de tijd gekregen).
Mede daardoor vond ik
uiteindelijk de rust om de
toets goed te kunnen
maken en halen (van 59
punten naar 118 met oa
134 op hoofdrekenen!).
Oefenen, oefenen, oefenen.
Hier zo'n 4-5 maanden van
tevoren al mee beginnen.

De app: beterrekenen heb ik veel gebruikt. Deze app geeft je
elke dag 3 a 4 sommen.
Wiscatbijles.nl is een gratis gedeelte maar de betaalde versie
is zeker het geld waard en een echte aanrader. Ik had nooit
gedacht de wiscat te halen maar met deze site gelukt
Cito’s maken van groep 6-8 daaruit kan je opmaken waar t
fout gaat of waar je het lastig vindt in de basis. Op die
vlakken bijles/hulp gaan zoeken en naar niveau wiscat
werken! Heeft mij geholpen ben van een 2.4 cijfer naar een
8.9 gegaan! @ J U F F I E O P D E D I J K | @ L E E R K R A C H T I N S P E

Als je na meerdere keren de wiscat niet haalt, kun je met de
examencommissie overleggen of je een groene kaart mag
hebben voor de toets (omdat je wel een goede reden hebt).
Als je kunt aantonen dat je verder goed op schema ligt met
alle andere vakken willen ze hier echt over nadenken (heb ik
gezien bij onze pabo).

Ik heb op mijn stage de rekenmethode van groep 8 geleend,
dit hielp bij mij heel erg!
Ik heb dyscalculie: Een aantal Pabo's hanteren de norm 103
en een aantal 120. Ik zou vooraf overleggen met de
examencommissie, al zal je ondanks dyscalculie wel het
rekenniveau moeten halen. Je zult het toch als juf ook aan je
leerlingen moeten kunnen uitleggen. De vraag is natuurlijk
of het puur dyscalculie is, of gebrek aan goed
rekenonderwijs dat je zelf hebt gehad. In dat laatste geval
kan je nog veel bereiken. Met echt zware dyscalculie is zowel
de WisCAT als de kennisbasistoets niet haalbaar. Misschien
is het voor jou belangrijker om te kijken naar een pabo waar
ze daadwerkelijk fatsoenlijk rekenonderwijs geven.
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Handige boeken
Er zijn een aantal boeken die pabo-studenten aanraden waar
je oefenmateriaal in kunt vinden en waar je aanvullende
(achtergrond) informatie kunt lezen. Hieronder een handig
rijtje om eens te bekijken, je kunt op de boeken klikken om
direct naar bol.com te gaan voor meer informatie en om het
boek te bestellen.
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Handige websites
Er zijn tegenwoordig veel websites waar je oefenmateriaal
kunt vinden en waar je (online) bijles kunt volgen voor de
wiscat. Hieronder een handig rijtje om eens te bekijken. Je
kunt alle linkjes aanklikken.

wiscatoefenen.nl
https://www.desommenfa
briek.nl/product/rekenenvoor-de-pabo-inclusiefuitgebreide-wiscattraining/
https://www.youtube.com/
@SjorsvanHeuveln

https://wiscatbijles.nl/

https://www.youtube.com/
user/WiskundeAcademie

https://bijlesaanhuis.nl/?
fbclid=IwAR2MA8H4MXwra5s573SJ2gh
8zJlUI943i408T8FJPGuaikCJPriGqdLe78

https://www.jufelles.nl/?
fbclid=IwAR3TQQnXGA7AS
GP0hOapMbV7VG9U06Ck8
8WL5vRhb6OSXsx3u_8FsQ
5o3ys

https://www.wisfit.nl/wiscat/

https://knoowy.nl/q-wiscat

https://www.cito.nl/onderwijs/hogeronderwijs/pabo-wiscat/wiscat-oefentoets?
fbclid=IwAR0kpznbjOte2EQOmv4KxHGB48
X26ciOXI0S9NdTIV8mdw8bjf0DDPVssSI

https://www.goedvoorbereidnaardepa
bo.nl/app/uploads/2016/12/Voorberei
ding_op_WisCAT_pabo_rekentoets__ve
rsie_voor_studenten_met_begeleiding
_docenten.pdf
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Ervaringen wiscat training
Erasmus Education
Het kan heel fijn zijn om van andere pabo-studenten ervaringen te horen/lezen
over bijvoorbeeld het volgen van een (betaalde) training. Dit kan je helpen bij het
maken van de keuze of jij de training ook wilt volgen. Houd er wel altijd rekening
mee dat ervaringen persoonlijk zijn en per persoon kunnen verschillen.

KLIK HIER VOOR INFOMATIE
OVER DEZE TRAINING
Ik heb niet de wiscat training, maar wel de
training voor de kennisbasistoets wiskunde bij
Erasmus education gedaan (online vanwege
corona). Ik heb er héél veel aan gehad en weet
zeker dat ik mijn Kennisbasistoets wiskunde
daardoor in 1x gehaald heb: dat was me
anders echt niet gelukt.
Ik heb zelf deze training niet gevolgd, klasgenoten van mij
destijds wel en zij vonden het heel fijn! Hadden de toets daarna
ook gelijk gehaald, wij hebben op de pabo toen de opdrachten
gemaakt tijdens een bijles bijeenkomst die een van hen had
meegenomen van die training.
Ik heb de erasmuscursus gedaan en ben van 54 naar 112 gegaan!
Ik heb de cursus bij Erasmus gedaan. Erg goed.
Ik heb de cursus van het Erasmus gedaan en toen heb ik hem
eindelijk binnen gesleept na 6 pogingen!
De training duurt 2 dagen verspreid over 2 weken. Ik zou hem je echt aanraden. Het is een
klein klasje en er zijn 3 leerkrachten aanwezig. Ze leggen alles duidelijk en rustig uit. Mocht
je iets niet begrijpen, komt er een leerkracht naar je toe om het nogmaals uit te leggen. Ik ga
de training ook doen voor de kennisbasis rekenen.
Ik heb de training ook gedaan, 2x een zondag in
Rotterdam. Ik raad het je zeker aan! Je krijgt hele
heldere uitleg en trucjes voor het maken van de
sommen. Helaas de toets nog steeds niet gehaald,
maar wel flink omhoog geschoten!

Ik heb de toets gehaald door de training
en ik ben echt echt slecht in rekenen.
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Kun je wel wat wiscat support gebruiken van pabostudenten en startende leerkrachten?
Stel je vraag of deel je struggle in de Facebook groep
Leerkracht in spé - PABO. Vanaf 1 januari 2023 gaat deze
Facebook community over op de Leerkracht in spé
community app. Dit zal dé app worden voor alle pabostudenten en startende leerkrachten in Nederland. Wil je op
de hoogte gehouden worden van de Leerkracht in spé
community app? Meld je dan gratis aan voor de Juffie op de
dijk nieuwsbrief door op de foto hieronder te klikken.
Je ontvangt alleen maar leuke dingen, beloofd!
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