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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? 

Het besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs staat open voor personen met 

een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde, hbo- of wetenschappelijke opleiding.  

 

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. 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 

voor de intake en het assessment. Uit het geschiktheidsassessment blijkt of je als potentiële zij-

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.  

 

Intakeprocedure en het geschiktheidsassessment 

1. Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de intakeprocedure en het  
geschiktheidsassessment bij de pabo Inholland via de volgende link 
www.leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom. 

2. De pabo neemt vervolgens contact met je op voor: 

- het invullen van een digitale zelfscan 

- het invullen van een aantal formulieren (overzicht werkervaring en overzicht 

gevolgde opleidingen) 

- het inplannen van het intakegesprek en de assessmentdag op de opleiding 

3. De pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek 

en zelfscan geeft de pabo jou een advies over wel/niet aanvragen van het 

geschiktheidsassessment. 

4. Je wordt vervolgens uitgenodigd op de pabo voor o.a. uitleg over de voorbereiding op het 

geschiktheidsassessment en het afnemen van de eigenvaardigheidstoets rekenen (wiscat). 

5. Daarna wordt het geschiktheidsassessment afgenomen en daarmee beoordeelt de pabo of 

je geschikt bent om direct voor de klas te staan en waarin je je de komende twee jaar moet 

gaan bekwamen. Het assessment bestaat uit 2 onderdelen. Een dagdeel op de opleiding 

voor het criteriumgerichte interview en het uitvoeren van simulatie-opdrachten. Daarna volgt 

binnen twee weken een door de assessoren bijgewoonde proefles op de school en een 

reflectief gesprek. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024390/2016-08-01
http://www.leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom
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6. Na een positief resultaat van het geschiktheidsassessment krijg je een 

geschiktheidsverklaring en kan je worden aangesteld bij het schoolbestuur/school door 

middel van een arbeidsovereenkomst. 

7. Naar aanleiding van het geschiktheidsassessment wordt jouw persoonlijke scholingsplan 

opgesteld, hierin wordt aangegeven welke scholing jij nog dient te volgen, zodat je binnen 

twee jaar de bevoegdheid kan verwerven.  

 

Het geschiktheidsassessment kent de volgende onderdelen: 

 Resultaten eigenvaardigheidstoetsen rekenen (wiscat); 

 Samenstellen van een portfolio; 

 Uitvoeren van simulatie-opdrachten op de opleiding;  

 Criteriumgericht interview op de opleiding waarin de beoordeling van het portfolio en de 

uitgevoerde simulatie-opdrachten worden besproken; 

 Beoordeling van de praktijkopdracht (observeren van een proefles op school). 

 Rapportage -> wel/niet geschikt voor het zij-instroomtraject en verkrijgen 

geschiktheidsverklaring. 

 

 

De tweede fase: de scholing en begeleiding 

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 persoonlijk scholingsplan 

opgesteld. Dit scholingsplan wordt met jou, de begeleider van onze opleiding en de 

vertegenwoordiger/begeleider van de school doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening 

wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de 

scholing én begeleiding. 

 

De scholing bestaat uit bouwstenen waarin een stevige pedagogische en didactische basis 

wordt gelegd gecombineerd met de kennisbasis van de verschillende vakken. Deze 

bouwstenen zijn speciaal ontworpen voor zij-instromers en worden gegeven door ervaren 

docenten uit de lerarenopleiding. Tijdens de scholingsmomenten wordt ingezoomd op de 

specifieke situatie van zij-instromers. Dit gebeurt op basis van de uitkomst van het 

geschiktheidsassessment. Naast de bouwstenen kunnen in het scholingsplan beeldcoaching, 

supervisie en aanvullend leren op de werkplek worden opgenomen. Je krijgt een eigen 

begeleider die jou gedurende het traject van de scholing begeleidt. 

 

De afronding: het bekwaamheidsonderzoek 

Gedurende de fase van scholing en begeleiding werk je aan een portfolio. Na afronding van het 

portfolio en een positief toetsresultaat voor de overige onderdelen, volgt de laatste integrale 

toets, het Criterium Gericht Interview (CGI). Een goed verloop van het CGI betekent: je bent 
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een startbekwame leraar! Je ontvangt een getuigschrift zij-instroom. Hiermee geeft de opleiding 

de lesbevoegdheid voor het primair onderwijs af. 

 

Planning 

Na ontvangst van de aanvraag voor de intakeprocedure en het geschiktheidsassessment wordt 

de procedure van het geschiktheidsassessment zo snel mogelijk gestart. Vanaf april 2018 

worden de intakegesprekken en de geschiktheidsassessments uitgevoerd. Vanaf september 

2018 starten de eerste scholingsprogramma’s.  

 

Kosten en subsidie 

Alle kosten zijn voor de school/het schoolbestuur die jou in dienst neemt. De school/ het 

schoolbestuur kan hier subsidie voor aanvragen. Kosten voor de intakeprocedure en voor het 

geschiktheidsassessment zijn € 2.000,- ook deze kosten worden door de school/schoolbestuur 

betaald. Mogelijke scholingskosten worden vastgesteld na het geschiktheidsassessment aan de 

hand van het scholingsplan. Voor tegemoetkoming van kosten: zie website van DUO. 

 

Meer weten? 

Heb je nog vragen over het zij-instroomtraject?  

Mail naar zij-instroom.pabo@inholland.nl of bezoek onze website 

www.inholland.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs-pabo/zij-instroom/ 

 

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
mailto:zij-instroom.pabo@inholland.nl
http://www.inholland.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs-pabo/zij-instroom/

