Zij-instroom in
het beroep bij de
PABO HvA
Maart 2021

Poll:
Hoe ver ben je?
a. Ik denk er over na.
b. Ik ben al gestart met
mijn
werkervaringstraject
c. Ik wil heel snel van
start en ben in gesprek
met scholen
d. Ik twijfel nog tussen
deeltijd en ZIB.
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Met welke vraag kom je binnen?
Wat wil je in elk geval weten?
https://www.hva.nl/cursus/foo/zij-instroom-in-beroep-zibscholingstraject-basisonderwijs/zij-instroom-in-beroepzib-traject-basisonderwijs.html
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Zij-instroom

PABO HvA deeltijd

Duur

Standaard programma: 2 jaar (tevens maximum)

Standaard programma: 3 jaar

Vooropleiding

Tenminste hbo-bachelordiploma

Vwo-diploma, bachelor of master

Toelating

Geschiktheidsonderzoek:
WISCAT rekentoets + assessment

-

Werkplek

Vanaf start zelfstandig werken als leraar
basisonderwijs

Stage, opbouw in taken,
zelfstandig handelen tijdens LiO-stage in jaar 3

Werkplek

Zelf verantwoordelijk voor vinden van werkplek,
arbeidsovereenkomst

Opleiding zorgt voor stageplaats,
alleen LiO-stage mogelijk betaald

Afronding

Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek

Bachelor leraar basisonderwijs

Opleiding

Contractant, aanmelden bij HvA

Student, inschrijven via studielink

Meer info

www.hva.nl/zij-instroom

www.hva.nl/pabo-dt

Gesubsidieerd opleidingstraject
De werkgever vraagt de subsidie aan.
Voorwaarden voor de subsidie:

•

De werkgever is het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.

•

De werkgever neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of leent de zij-instromer in.

•

De kandidaat staat als 'zij-instromer' ingeschreven bij de opleiding (dus niet als ‘student’).

•

De zij-instromer stond bij het begin van de scholing niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de
twee jaren daarvóór ook niet.
Let op: Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven (bij een andere opleiding) en heeft hij dat diploma
behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Kijk voor het complete overzicht van criteria op de website van de Rijksoverheid en DUO.
Zie hyperlinks aan het einde van de presentatie.
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Vijf fasen:
1. Werkplek vinden
2. Voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek
3. Geschiktheidsonderzoek: WISCAT-rekentoets + assessment
4. Voorbereiding scholings- en begeleidingstraject
5. Start van het scholings- en begeleidingstraject zij-instroom in beroep (ZIB-traject)
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Fase 1
werkplek vinden
•

werkgever vinden die een werkplek biedt voor het opdoen van werkervaring en daarna voor het zijinstroomtraject:

Zoek je een werkgever in Amsterdam? Meld je aan bij het 1-Loket zij-instroom door een mail te sturen naar Tanja Hogendorp:
t.hogendorp@bboamsterdam.nl.
1-loket zij-instroom brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Of ga zelf op zoek: via open sollicitatie.

•
•
•
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Kennismakingsgesprek met schoolbestuur / school en eerste selectie.
Na een periode van meelopen een volgende selectie en vaststellen of er een (wederzijdse) match is.
Start van werkervaringstraject onder begeleiding van het schoolbestuur / de school.

Fase 2
voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek
a.
b.

Werkervaring opdoen: in de vorm van een stage. Duur van de stage is afhankelijk van de ervaring en achtergrond
(van enkele weken tot enkele maanden) van de kandidaat.
Portfolio samenstellen ten behoeve van het geschiktheidsonderzoek.

En verder:
• Vooraanmelden geschiktheidsonderzoek: bij HvA-assessmentbureau via www.hva.nl/zij-instroom.
• Contact opnemen met intakefunctionaris van de gewenste opleiding. Eerste inschatting of er geen belemmeringen zijn,
bv. onvoldoende beheersing Nederlandse taal).
• Uitnodiging voor instructiebijeenkomst met oog op het samenstellen portfolio en de voorbereiding op het
geschiktheidsonderzoek (onderdeel assessment).

•
•
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Samen met werkgever vaststellen wanneer je klaar bent voor het geschiktheidsonderzoek (onderdeel assessment),
portfolio opsturen naar: assessment-foo@hva.nl.
Werkgeversverklaring nodig voor het geschiktheidsonderzoek (garantstelling).

Fase 3:
geschiktheidsonderzoek
Doel van het geschiktheidsonderzoek is het nemen van een besluit:
•
•

Kan deze kandidaat zelfstandig voor de klas staan?
Is deze kandidaat geschikt voor het zij-instroomtraject (combinatie van zelfstandig voor de klas en een studie
tot leerkracht basisonderwijs afronden in twee jaar)?

Geschiktheidsonderzoek bestaat uit twee delen:
1. Wiscat Rekentoets (moet worden behaald vóórdat het assessment plaats kan vinden)
2. Assessment
Geschiktheidsonderzoekt leidt tot:
•
•
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Besluit over toelating tot het zij-instroomtraject
Geschiktheidsverklaring en rapportage geschiktheidsonderzoek

Fase 3 A:
geschiktheidsonderzoek – onderdeel WisCat
WISCAT-rekentoets
Onderdelen:
• Hoofdrekenen
• Basisvaardigheden
• Breuken, procenten, verhoudingen
• Meten en meetkunde
• Informatieverwerking
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Normering:
• Landelijk vastgestelde norm
• Voldoende WisCat voorwaarde deelname vervolg
geschiktheidsonderzoek (assessment).

Deelname:
• Zelfstandig voorbereiden op toetsdeelname.
• Ongeveer 10 toetsafnames per studiejaar (data op de
HvA-website van het geschiktheidsonderzoek).
• Maximaal 2 toetsdeelnames per kandidaat.
• Aanmelding voor toetsdeelname via de HvA-website
van het geschiktheidsonderzoek.
Kosten:
• Eén prijs / factuur voor maximaal twee
toetsaanmeldingen / - deelnames.

Fase 3 B:
geschiktheidsonderzoek – onderdeel assessment
Beoordeling door twee assessoren:
•
Opleiding
•
Werkveld
Onderdelen:
Les verzorgen aan de eigen groep
• Reflectiegesprek naar aanleiding van de les (terugblik en verantwoording)
• Portfolio:
• Criteriumgericht interview naar aanleiding van de inhoud portfolio

•

In het assessment wordt het volgende vastgesteld:
• Is de kandidaat voldoende bekwaam om direct zelfstandig voor de klas te staan?
• Kan de kandidaat binnen twee jaar de onderwijsbevoegdheid halen?
• De assessoren spreken een voorlopig oordeel uit aan het eind van het assessment. Schriftelijke rapportage volgt later.
Voorbereiding door kandidaat:
• Portfolio samenstellen
• Les voorbereiden
• Datum plannen met het assessmentbureau
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Afronding geschiktheidsonderzoek
•
•

Assessoren stellen rapportage en ontwikkeladvies op.
Kandidaat ontvangt bij positieve beoordeling de rapportage en de geschiktheidsverklaring ZiB.

Uitslag geschiktheidsonderzoek is: negatief. Wat nu?
• Bij een onvoldoende beoordeling: directe herkansing is niet mogelijk.
• Geschiktheidsrapportage heeft een geldigheidsduur van één jaar. Daarna kan het geschiktheidsonderzoek
opnieuw worden aangevraagd bij de HvA.
• Mogelijk alternatief: instroom in de deeltijdopleiding.
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Fase 4:

voorbereiding scholings- en begeleidingstraject
•
•

Tripartite-overeenkomst tussen zij-instromer, opleiding en werkgever.
Aanvragen subsidie zij-instroom in beroep (door werkgever).

•
•
•

Vaststellen studieprogramma op basis van rapportage en ontwikkeladvies assessoren.
Eventueel aanvragen van vrijstellingen voor specifieke onderdelen.
Tekenen van een tripartiete overeenkomst door de kandidaat, de school en de HvA. Kandidaat heeft 2 jaar
om het opleidingstraject af te ronden.

•

Werkgever kan subsidie zij-instroom in beroep (max. € 20.000) aanvragen aan de hand van de
geschiktheidsverklaring én de scholingsovereenkomst.
Zij-instroomtraject kán ook ongesubsidieerd.

•
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Studieprogramma ZIB PABO HvA
•

Basis studieprogramma zij-instroomtraject = curriculum van de deeltijdopleiding.

•
•

Duur deeltijdopleiding is 3 jaar. Omvang: 180 studiepunten.
Duur zij-instroomtraject is max. 2 jaar. Omvang: 74 studiepunten.

•

Mogelijkheid tot aanvragen vrijstellingen voor studieonderdelen bij examencommissie (echter: verplichting
landelijke kennisbases vakken).

Let op:
Per 1 september 2021 wordt het opleidingstraject geactualiseerd / herzien. De hier gepresenteerde informatie betreft het huidige traject.
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Studieprogramma ZIB:
taal en rekenen/wiskunde
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•

Nederlands:

•

Engels

•

Rekenen/Wiskunde:

Eigen vaardigheid Nederlands
Technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatonderwijs
Spellen, stellen en taalbeschouwing
Taalverwerving, taal bij kleuters en mondelinge taalvaardigheid
Leeftijdsprofilering jonge of oudere kind
Landelijke Kennistoets Nederlands

Hele getallen
Meten en meetkunde
Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
Leeftijdsprofilering jonge of oudere kind
Landelijke Kennistoets Rekenen

Let op:
Per 1 september 2021 wordt het opleidingstraject geactualiseerd / herzien. De hier gepresenteerde informatie betreft het huidige traject.

Studieprogramma ZIB:
pedagogiek en vakdidactiek
•

Pedagogiek:
De basis
Verantwoord handelen
Spelend leren
Leeftijdsprofilering
Gedrag en voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen

•

Vakdidactiek:
Onderzoekend en ontwerpen leren Natuur & Techniek
Aardrijkskunde en geschiedenis
Burgerschap en samenleving
Muziek
Beeldende vorming
Motorische ontwikkeling
Dans en drama

Let op:
Per 1 september 2021 wordt het opleidingstraject geactualiseerd / herzien. De hier gepresenteerde informatie betreft het huidige traject.
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Landelijke kennisbases leraar basisonderwijs
Borging kennisbasis leerkrachten basisonderwijs:

•
•

Kennisbasis Nederlands (landelijke kennistoets)
Kennisbasis Rekenen/wiskunde (landelijke kennistoets)

•
•

Generieke kennisbasis (pedagogiek, onderwijskunde, algemene didactiek, communicatie, onderzoek)
Vakspecifieke kennisbases (Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, etc, etc….)

Meer informatie op www.10voordeleraar.nl.
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Scholings- en begeleidings-overeenkomst op maat
Wijze van studeren en de begeleiding
Mogelijkheid tot het maken van keuzes op basis van persoonlijke voorkeuren, leerstijlen, mogelijkheden en/of
specifieke kenmerken van de werkplek:
1. Het volgen van onderwijs. De HvA organiseert het onderwijs in groepen zij-instromers (basisgroep).
2. Het moment waarop aan toetsen wordt deelgenomen. Meerdere toetsafnames, je mag er aan twee deelnemen.
3. De omvang en mate van begeleiding op de werkplek, het samenstellen van het startbekwaamheidsportfolio en
de studievoortgang. Aanspreekpunt: coördinator zij-instroom van de faculteit.
Vrijstellingen?
Aanvragen vrijstellingen mogelijk na aanvang van het opleidingstraject en na vaststelling van de tripartiteovereenkomst.
Bij de examencommissie van de opleiding. Onderbouwd verzoek, vaste procedure.
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Fase 5:

scholing en begeleiding ZIB PABO HvA
Studieprogramma:
• Basisvaardigheden
• Landelijke examens
• Generieke en vakspecifieke studieonderdelen
• Praktijk LiO-1 en LiO-2
Begeleiding:
Begeleiding werkplek / beoordeling eindniveau praktijk (standaard 20 uur).
Begeleiding studievoortgang (standaard 10 uur).
Begeleiding samenstellen startbekwaamheidsportfolio (standaard 15 uur).

•
•
•

Lesdag donderdag
Roostering van toetsen in
bepaalde weken ook op andere
avonden.

Afronding:
• Voldoende afronden van alle studieonderdelen uit de scholingsovereenkomst.
• Voldoende beoordeling van functioneren in de praktijk (‘startbekwaam’ op basis van LiO-1 en LiO-2).
• Voldoende afronden van startbekwaamheidsonderzoek (= portfolio en startbekwaamheidsgesprek).

•
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Alles voldoende: getuigschrift bekwaamheidsonderzoek.

Tijdsplanning
•
•
•
•
•
•
•
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Werkervaring opdoen, voorbereiden op geschiktheidsonderzoek.
Geschiktheidsonderzoek, beoordeling en rapportage.
Gesprek over inhoud scholings- en begeleidingsovereenkomst.
Opstellen van de tripartite-overeenkomst, goedkeuring examencommissie Pabo HvA en ondertekening door
zij-instromer, werkgever en opleiding.
Aanvragen subsidie zij-instroom in beroep, met de geschiktheidsverklaring en de tripartite-overeenkomst als
bijlage.
Twee instroommomenten: 2 september en begin februari.
Zie www.hva.nl/zij-instroom voor de planning per opleidingstraject.

Planning
start opleiding per 2 september
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Vrijblijvend aanmelden

heden tot 3 mei 2021

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

zie website voor data

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 16 mei 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 25 juni 2021

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject

2 september 2021

Zij-instroom: anders dan deeltijd
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•

Zij-instromer is contractant.

•

Zij-instromer is geen (deeltijd)student (valt daardoor niet onder de Onderwijs- en Examen Regeling, de OER)

•

Zij-instromer krijgt ‘Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek’. Geeft zelfde bevoegdheid als bachelor maar
niet dezelfde titulatuur. Het zij-instroomtraject is namelijk geen bacheloropleiding.

Handige links
HvA - Zij-instroom in beroep
https://www.hva.nl/cursus/foo/zij-instroom-in-beroep-zib-scholingstraject-basisonderwijs/zij-instroom-in-beroep-zib-trajectbasisonderwijs.html?origin=NhvkDQS7RxK2xc1Wtl0VJg
•
•

Informatie over het geschiktheidsonderzoek voor ZIB leraar basisonderwijs.
Informatie over het opleidingstraject voor ZIB leraar basisonderwijs.

DUO - Subsidie zij-instroom
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
Gemeente Amsterdam - Subsidie zij-instroom
www.amsterdam.nl/leraarworden
Rijksoverheid - Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs
Voorbereiding op wiscat-rekentoets
https://www.cito.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/pabo-wiscat
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Vragen?
Meer weten?
Neem contact op met het assessmentbureau HvA FOO:
E-mail: assessment-foo@hva.nl
Telefoon: 020-5995563

hva.nl
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