Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar

│Leren = durven

Aan de slag als zij-instromer in het basisonderwijs
Heb je altijd al in het basisonderwijs willen werken? Het zij-instroomtraject biedt je de
mogelijkheid om via een geschiktheidsassessment en een adaptief verkort scholingstraject een
bevoegdheid te krijgen als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.
Voor wie?
De overheid stelt toelatingseisen aan het zij-instroom. De zij-instroom staat open voor personen
die voldoen aan de volgende toelatingseisen:
1. Je hebt de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding.
2. Je bent in het bezit van:
a) Een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding in
het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, waarvoor accreditatie is
verleend.
b) Buitenlands getuigschrift dat naar het oordeel van het bestuur van de instelling die het
geschiktheidsonderzoek uitvoert, gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld onder a.
Hogeschool Inholland heeft als aanbieder van het zij-instroomtraject de toelatingseis verder
aangescherpt voor wat betreft het hbo-diploma. Wij stellen als toelatingseis dat het hbo-diploma
een hbo-bachelor diploma moet zijn. Tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan
een hbo-bachelor. Wij hanteren het volgende uitgangspunt: een hbo-bachelor diploma bestaat
uit een studieprogramma van 240 studiepunten. In sommige gevallen wordt er via dispensaties
studieduurverkorting van 60 studiepunten of één jaar aangeboden. In dit laatste geval heeft de
student bijvoorbeeld reeds een vwo-diploma, mbo-diploma, veel werkervaring of combineert hij
de studie met zijn werk. Het gaat dat om een studieprogramma van 180 studiepunten.
Bij de aanmelding wordt door het Bureau Toelatingsonderzoeken Inholland je hoogst genoten
opleiding gecontroleerd. Als dit niet mogelijk is wordt er gevraagd naar een gewaarmerkt kopie
van het getuigschrift. Een buitenlands diploma moet je zelf laten waarderen bij het Nuffic. De
waardering van het Nuffic kan dan worden toegevoegd.

1. De eerste fase: de intake en het geschiktheidsassessment
Wil je als zij-instromer aan de slag, dan is de eerste stap het vinden van een werkgever
(school/schoolbestuur) die met jou het zij-instroomtraject wil aan gaan en jou in dienst wil gaan
nemen als zij-instromer (in de FAQ’s op onze website is een overzicht van schoolbesturen
toegevoegd). De school of het schoolbestuur meldt jou bij de opleiding aan voor de
intakeprocedure en het geschiktheidsassessment. De school of het bestuur betaalt de kosten
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instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer
aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding. Na een positief afgerond
geschiktheidsassessment kan je door de school of het schoolbestuur in dienst worden
genomen.
1.1 Aanmelden voor het assessment en zij-instroomtraject
Het aanmelden voor de zij-instroom bestaat uit 2 stappen:
1. Het schoolbestuur/de school meldt de zij-instromer aan bij het assessmentbureau van
Inholland voor het geschiktheidsassessment en het zij-instroomtraject via deze link.
Deze is ook op de website van Inholland/zij-instroom pabo te vinden.
2. Nadat het schoolbestuur de zij-instromer heeft aangemeld vragen wij aan de zijinstromer om zichzelf via Studielink aan te melden. Op deze manier kan Inholland de
NAW-gegevens en toelatingseisen controleren.
1.2 Intakeprocedure en het geschiktheidsassessment
1. De pabo nodigt alle kandidaten uit voor een informatiebijeenkomst op de opleiding.
2. Daarna vindt het intakegesprek met de leercoach op de opleiding plaats. Voor het
intakegesprek wordt de zij-instromer gevraagd om een portfolio en een
persoonlijkheidsscan in te vullen. De pabo voert met alle mogelijke kandidaten een
intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek geeft de pabo de zij-instromer advies
over wel/niet doorgaan in de procedure. Mocht de kandidaat niet in aanmerking komen
voor het zij-instroomtraject dan bespreken we met de kandidaat en de school de andere
mogelijke studievarianten.
3. Dan vindt de Wiscat-toets (eigenvaardigheidstoets rekenen) plaats. De score van de
wiscat geeft een goede indicatie van jouw rekenniveau en heeft een voorspellende
waarde met betrekking tot het behalen van de verplichte landelijke kennisbasistoets
(LKT) rekenen-wiskunde. De uitslag van de wiscat is doorslaggevend in onze
assessmentprocedure. We hanteren in de zij-instroom van Inholland het landelijke
gemiddelde van 103 punten. De wiscat moet dus met 103 punten of meer worden
gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen.
a. Eerste kans -> score tussen 70-102 punten, dan volgt een herkansing.
b. Eerste kans -> score onder de 70 punten, dan stopt de procedure.
Ter voorbereiding op de wiscat worden er vaak online trainingen aangeboden, ook kan
je online veel oefenmateriaal vinden.
4. Na een positief intakegesprek en goede wiscatscore dient de kandidaat ongeveer een
week (minimaal 3 werkdagen) mee te lopen op de school ter voorbereiding op het
assessment en het proeflesbezoek.
5. Daarna wordt het geschiktheidsassessment afgenomen. Het assessment bestaat uit 2
onderdelen:
a. Een dagdeel op de opleiding voor het criteriumgerichte interview en het uitvoeren
van simulatie-opdrachten.
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b. Na ongeveer een week wordt er een proefles op de school bijgewoond door de
assessoren gevolgd door een reflectief gesprek.
6. Na een positief resultaat van het geschiktheidsassessment krijgt de zij-instromer de
geschiktheidsverklaring en kan hij/zij worden aangesteld bij het schoolbestuur/school
door middel van een arbeidsovereenkomst.
7. Naar aanleiding van het geschiktheidsassessment wordt een tripartitegesprek ingepland.
Bij dit gesprek is de toekomstig leercoach, de zij-instromer, de directeur van de school
en de schoolopleider/coach aanwezig. In dit gesprek wordt het assessmentrapport het
opleidingsplan en het begeleidingsplan besproken. De afspraken worden vastgelegd in
een tripartite-overeenkomst en ondertekent door de 3 partijen.
Het geschiktheidsassessment kent dus de volgende onderdelen:
• Informatiebijeenkomst
• Resultaten wiscat (eigenvaardigheidstoets rekenen);
• Advies intakegesprek;
• Samenstellen van een portfolio;
• Uitvoeren van simulatie-opdrachten op de opleiding;
• Criteriumgericht interview op de opleiding waarin het portfolio en de simulatieopdrachten worden besproken;
• Beoordeling van de proefles (observeren van een les op school door 2 assessoren).
• Rapportage -> wel/niet geschikt voor het zij-instroomtraject en verkrijgen
geschiktheidsverklaring en assessmentrapportage.
1.3 Kosten
De kosten voor het geschiktheidsassessment bedragen € 2.000,00. Deze kosten worden door
het schoolbestuur betaald, tenzij de kandidaat en het schoolbestuur hier andere afspraken over
maken. De kandidaat en/of het schoolbestuur kunnen zich kosteloos uit de
assessmentprocedure terugtrekken totdat het assessment (CGI) en lesbezoek daadwerkelijk
zijn ingepland. Daarna worden bij het terugtrekken uit de procedure de volgende kosten in
rekening gebracht:
•
Bij afmelding meer dan 3 werkdagen voor de datum van het assessment (CGI),
wordt € 500,00 in rekening gebracht.
•
Bij afmelding binnen 3 werkdagen voor de datum van het assessment (CGI) wordt
€ 1.500,00 in rekening gebracht.
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1.4. Planning assessments
Je kunt de planning voor de komende ronde opvragen via de mail zijinstroom.pabo@inholland.nl.

2. De tweede fase: het opleidingsprogramma van de zij-instroom
Als je door het geschiktheidsassessment hebt aangetoond direct als zij-instromer voor de klas
te kunnen staan, start de fase van de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing,
vanwege de eerder verworven competenties, niet langer hoeft te duren dan maximaal twee jaar.
Op basis van de uitkomst van het geschiktheidsassessment wordt een opleidingsplan en een
begeleidingsplan opgesteld tijdens het tripartitegesprek. Door gezamenlijke ondertekening van
de tripartiteovereenkomst wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor
het welslagen van de scholing én begeleiding. Bij de start van de scholing ga je aan de slag met
jouw persoonlijke leerplan, waarin je steeds voor een half jaar jouw leerdoelen bepaald.
2.1 Het opleidingsprogramma
De pabo Inholland biedt naar aanleiding van de uitkomsten van het geschiktheidsassessment
een speciaal voor zij-instromers ontwikkeld scholingsprogramma. Met het programma wordt een
stevige pedagogische en didactische basis gelegd gecombineerd met de kennisbasis van de
verschillende vakken. De opleiding heeft een opleidingsprofiel met daarin vier verschillende
beroepstaken opgesteld dat voor alle pabo-opleidingen wordt gebruikt. Dit opleidingsprofiel is
ook de basis van het scholingsprogramma voor de zij-instroom.
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De eerste 3 maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische
basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.
Op de locatie Haarlem start het zij-instroomtraject bovendien met een start-3-daagse op de
opleiding die in het teken staat van pedagogische basisvaardigheden zoals orde houden, een
veilig klimaat creëren en omgaan met de groep. Hiermee geven we je een goede basis om te
starten in de praktijk.
Gedurende de twee jaar werk je aan een portfolio dat bestaat uit 8 verschillende vakdossiers;
Nederlands, Engels, Schrijven, Rekenen-Wiskunde, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie,
Levensbeschouwing, Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp.
Daarnaast bestaat het programma uit de volgende modules:
• Bewegingsonderwijs
• MRT/Schrijven
• Spraak- en Taalproblemen
• 2 Praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
• 6 Kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en RekenenWiskunde)
• Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
• Praktijkfase: Omgaan met verschillen
• Afrondende praktijk

2.2 Hoe ziet een scholingsdag in de zij-instroom eruit?
Het programma kent 1 vaste lesdag per week, waarin de zij-instromer keuzes kan maken in het
lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst en wordt vervolgd met
pedagogische- en praktijktrainingen, onderzoeksbegeleiding en vakdidactisch aanbod. In het
eerste jaar wordt er naast intervisie en leercoaching aansturing en les gegeven op vakinhoud. In
het tweede jaar wordt vooral begeleiding gegeven op het vormgeven van de vakdossiers als
onderdeel van het startbekwaamheidsdossier en vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het
laatste half jaar wordt gebruikt om de puntjes op de i te zetten en af te studeren.
2.3 Lesdagen zij-instroom
•
•
•

In Rotterdam en Haarlem is donderdag de vaste lesdag van 09.00 – 16.30 uur.
Voor regio Dordrecht is Rotterdam de leslocatie voor de zij-instroom.
Voor regio Alkmaar is Haarlem de leslocatie voor de zij-instroom.

2.4 Maatwerktrajecten in regio Den Haag
In de regio Den Haag worden enkel maatwerktrajecten zij-instroom met een beperkt aantal
besturen aangeboden. Het is dus niet mogelijk om een open inschrijving/aanmelding te doen
voor de leslocatie Den Haag.
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Afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen de opleiding en het schoolbestuur kan
het scholingsprogramma afwijken van wat hierboven vermeld staat.
Lesdag zij-instroom in Den Haag is woensdag van 09.00 – 16.30 uur.

2.5 Afsluiting zij-instroomprogramma met Startbekwaamheidsassessment
Na afronding van het portfolio en een positief toetsresultaat voor alle modules, volgt het
startbekwaamheidsassessment in de vorm van een criteriumgericht interview. Een goed verloop
van het assessment betekent: je bent een startbekwame leraar! Je ontvangt dan een
getuigschrift zij-instroom. Hiermee geeft de opleiding de lesbevoegdheid voor het primair
onderwijs af.

3. Aanstelling bij het bestuur/school
De cursist bepaalt in overleg met de basisschool hoeveel dagen hij/zij werkt en in welke groep.
Vanuit de opleiding eisen we voor de zij-instroom echter wel een minimale aanstelling van 16
uur (exclusief de scholingsdag). Het is gebruikelijk dat de scholingsdag ook wordt betaald door
het schoolbestuur. Aangeraden wordt om in het eerste jaar als zij-instromer in groep 4, 5,6 of 7
te werken.
Om een goede start te maken, raden wij aan om de eerste periode samen met een ervaren
leraar in een groep te werken. Zo kan er een geleidelijke overgang plaatsvinden van het geven
van een enkele les naar het volledig zelfstandig lesgeven. Binnen 3 tot 6 maanden staat de zijinstromer geheel zelfstandig voor de groep. Zo kan de zij-instromer onder begeleiding de basis
van lesgeven onder de knie krijgen en krijgt hij/zij de tijd om te wennen aan de nieuwe
werkomgeving en de combinatie van werken en leren.
4. De begeleiding
De begeleiding op de werkplek wordt idealiter verzorgd door de volgende personen:
o Een ervaren leraar die de zij-instromer dagelijks op de werkplek begeleid gericht op de
pedagogische en (vak)didactische competenties.
o Een schoolopleider/oach die de zij-instromer begeleidt en die de voortgangsgesprekken
voert waarbij de brede ontwikkeling in samenhang met het scholingsprogramma centraal
staat. Deze schoolopleider of coach is ook het aanspreekpunt voor de opleiding
(vertegenwoordigt door de leercoach).
o De directeur/schoolleider geeft de zij-instromer gevraagd en ongevraagd feedback op
voorkomende competenties en voert de normale functionerings- en
beoordelingsgesprekken. De directeur is ook nauw betrokken bij het zij-instroomtraject.
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o De zij-instromer wordt op de opleiding begeleid door een leercoach.
o Tussen de zij-instromer, de schoolopleider/coach, directeur en de leercoach vinden er elk
half jaar voortgangsgesprekken plaats.

5. Kosten en subsidie
De kosten voor de scholing inclusief de twee assessments bedragen € 12.500,00.
Deze kosten worden door het schoolbestuur betaald. Het schoolbestuur kan hiervoor subsidie
aanvragen. Voor tegemoetkoming van kosten: zie website van DUO.
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Verschil deeltijd- en flexibele routes pabo Inholland
Zij-instroom

Verkorte Deeltijd

Flexibel/Duaal

hbo- / wo-opleiding

hbo- / wo-opleiding

Maximaal 2 jaar

Gemiddeld 2 jaar

mbo-havo vooropleiding &
toelatingstoetsen vooraf behaald
Gemiddeld 3 jaar

Stage/praktijkdagen

geen stage maar dienstverband
van 3-4 dagen/week

Welke pabolocatie biedt
de opleiding aan?
Contactmomenten
opleiding

Den Haag, Haarlem, Rotterdam

1 dag/week
Na half jaar mogelijkheid tot
aanvragen
geschiktheidsverklaring van max.
2 jaar bij behalen bepaald aantal
studiepunten, dan kan werkplek
stageplek worden.
Den Haag, Haarlem, Dordrecht,
Rotterdam en Alkmaar
•
Geheel op afstand (digi)
•
Gedeeltelijk op afstand
(blended)
•
2 dagdelen (ochtendmiddag, middag-avond,
avond-avond, afhankelijk
van de locatie)
Den Haag, Haarlem, Dordrecht,
Rotterdam en Alkmaar
september en februari

Vooropleiding
Duur traject

Lesplaatsen
Start

Gem. 1x per 2 weken
• DH: woensdag
• RO/HA: donderdag

Den Haag, Haarlem, Rotterdam
september en februari in
Rotterdam en Haarlem.

Kosten
Inkomsten

Inschrijving

Afronding

In Den Haag alleen
maatwerktrajecten.
Lesgeld € 12.500. Alle kosten
zijn voor de school.
Ja, na een positief
geschiktheidsassessment neemt
het schoolbestuur jou in dienst
en ontvang je een salaris in
schaal L10. De hoogte van het
salaris bepaalt de school.
Het schoolbestuur meldt jou aan
bij de pabo. Je hebt een
aanstelling bij het schoolbestuur.
Je staat niet ingeschreven als
student en je bent een cursist.
Bevoegdheid leraar
basisonderwijs
(in de vorm van een
getuigschrift zij-instroom)

2 dagen/week

Den Haag, Haarlem, Dordrecht,
Rotterdam en Alkmaar
Woensdag om de week

Den Haag, Haarlem, Dordrecht,
Rotterdam en Alkmaar
september en februari

Collegegeld (€ 1.722)

Collegegeld (€ 2.060)

Na het behalen van een bepaald
aantal punten kan er een
geschiktheidsverklaring worden
aangevraagd voor max. 2 jaar.
Dan kan je in dienst worden
genomen door een schoolbestuur
en betaalt worden in schaal L10.
Inschrijving via DUO/Studielink en
je staat ingeschreven als student.
Ook na het aanvragen van de
geschiktheidsverklaring blijf je
student, ook al kom je in dienst
van een schoolbestuur.
Bachelordiploma
leraar basisonderwijs

Er zijn mogelijkheden na het
behalen van de propedeuse. Dit is
afhankelijk van de school.

Inschrijving via DUO/Studielink en
je staat ingeschreven als student.

Bachelordiploma
leraar basisonderwijs

Meer weten?
Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie behoefte aan meer informatie dan kan je je
vraag stellen via zij-instroom.pabo@inholland.nl.
Website: http://inholland.nl/pabo/zij-instroom
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