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LERAAR BASISONDERWIJS

ZIJ-INSTROOM
“Door studie en werk
te combineren, leer
ik zoveel meer.”
Marianne, student iPabo

Zij-instromen in het basisonderwijs
Direct als zelfstandig leraar voor de klas in het primair onderwijs. Heb je geen lesbevoegdheid maar wél een hbo- of uni-

versitaire studie afgerond, dan kun je als zij-instromer aan de

slag. Hogeschool iPabo ondersteunt en begeleidt je daarbij.
De opleiding aan de vestiging in Amsterdam duurt twee jaar
nadat je met succes het geschiktheidsonderzoek hebt afgerond.

“Als meester bouw
ik samen met de
kinderen aan hun
toekomst. Dat vind ik
een groot voorrecht.”
Laurens, student iPabo

Het assessment
Het zij-instroomtraject start met een assessment. Met dit in-

strument wordt vastgesteld over welke beroepscompetenties

je beschikt om het beroep van leerkracht succesvol uit te oe-

fenen. Het assessment is wettelijk verplicht en levert je een
geschiktheidsverklaring op. Een positieve geschiktheidsverklaring stelt je in staat in het primair onderwijs te gaan werken.
De procedure is als volgt:

Oriëntatie
1.

Je hebt het vereiste opleidingsniveau, een hbo- of univer-

2.

Je verkent de mogelijkheden van het zij-instroomtraject.

3.

sitair diploma.

Je gaat op zoek naar een school waar je als zij-instromer
kunt starten.

Het geschiktheidsonderzoek starten
4.

Het bestuur van de school vraagt een geschiktheidsonderzoek aan bij Hogeschool iPabo middels een aanmeldformulier en een verklaring van de werkgever (via de website

5.
6.

van iPabo te downloaden).

Het geschiktheidsonderzoek start met het maken van een
rekentoets.

Als de rekentoets behaald is, stel je een ontwikkelingsportfolio op volgens de richtlijnen van Hogeschool iPabo.

Het schoolbezoek
7.

Hogeschool iPabo stelt een datum vast voor een bezoek

van twee assessoren op jouw basisschool. Voorafgaand
bereid je een leeractiviteit voor die je uitwerkt in een lesbeschrijving op groepsniveau.

De beoordeling
8.

De beoordeling (wel/niet geschikt voor het zij-instroomtraject) wordt meestal direct aan het einde van het schoolbezoek kenbaar gemaakt. Bij twijfel overleggen de assesso-

ren met hun collega’s. De beoordeling vindt dan maximaal
9.

vier dagen later schriftelijk of telefonisch plaats.

Als je voldoende geschikt blijkt te zijn, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je kunt dan direct voor de klas.

De overeenkomst
10.

De school benoemt je als leraar voor maximaal twee jaar,
onder de voorwaarde dat er een scholings- en begelei-

dingsovereenkomst tot stand komt op basis van het advies
11.

van de assessoren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het sluiten van deze
scholings- en begeleidingsovereenkomst, waarin jijzelf, de
school en de opleiding gemaakte afspraken vastleggen.

Voor
7. de klas
12.

Je staat voor de klas en volgt het zij-instroomtraject. Hoge-

13.

Na uiterlijk twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af.

14.

school iPabo en de basisschool begeleiden je.

Bij een positief resultaat krijg je een hbo-getuigschrift en
ben je volledig bevoegd.

Werken in Amsterdam

Heb je interesse om op een Amsterdamse ba-

sisschool te werken, dan is er de mogelijkheid
een voortraject te volgen via Het Schoolbureau.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Het
Schoolbureau (www.schoolbureau.nl)

Het zij-instroomtraject
Het zij-instroomtraject van Hogeschool iPabo volg je op de
vestiging in Amsterdam.

Colleges

Eén dag in de week volg je lessen en andere activiteiten op de
opleiding. Voor februari 2019 is de lesdag gepland op zaterdag. Bij start in september 2019 kan dat mogelijk anders zijn.

zaterdag

09.00 - 15.30 uur

Een mooi en veelzijdig vak

Ieder kind is anders, heeft een eigen verhaal. Als leerkracht in
het basisonderwijs speel je een belangrijke rol in dit verhaal, in
het leven van kinderen van vier tot twaalf jaar.

Vakkennis is belangrijk, maar hoe je dit op een boeiende ma-

nier overbrengt is minstens zo belangrijk. Je stimuleert kinde-

ren om op onderzoek uit te gaan en je begeleidt hen in de
ontwikkeling van hun talenten.

Het programma is ontwikkeld in overleg met het werkveld. Er

Tijdens het zij-instroomtraject ontwikkel je de benodigde vaar-

persoonlijke professionaliteit, maar ook voor kennisvakken en

ren op een gevarieerde en uitdagende manier les te geven.

is in het rooster veel aandacht voor de vakken pedagogiek en
creatieve vakken. Het onderwijs sluit aan bij je werkpraktijk en
in de lessen is er veel ruimte om praktijksituaties te bespreken.

Leertraject

Het zij-instroomtraject bestaat uit vier semesters. Je sluit deze
succesvol af met een toets of een opdracht. Als je in de ver-

digheden en wordt je het vakmanschap bijgebracht om kindeHet is belangrijk dat jij kinderen helpt zich te ontplooien, maar
het is net zo belangrijk dat jij je als zij-instromer weet te ontwikkelen. Daar krijg je dan ook alle mogelijkheden toe, zodat je
aan de slag kunt op een manier die bij jou past.

onderstelling bent dat je een zeer overeenkomstige hbo- of

Duur van de opleiding

de kerndocent te kijken of het nodig is om bij iedere bijeen-

start worden in februari en september.

wo-studie hebt afgerond dan is het mogelijk om in overleg met

komst aanwezig te zijn. Hierover kunnen afspraken worden
gemaakt. In principe worden wel alle toetsen gemaakt en op-

drachten ingeleverd. Mocht na de eerste fase blijken dat je

zeer succesvol de opdrachten en toetsen hebt afgerond, dan
kun je in samenspraak met de kerndocent een vrijstelling op
één van de opleidingsonderdelen aanvragen via de examencommissie.

Begeleiding

Naast de scholing en ondersteuning vanuit de opleiding zal
de werkgever zorgen voor een goede begeleiding op de werkplek, bijvoorbeeld in de vorm van een coach.

De afronding

In het laatste half jaar van de opleiding zal het bekwaamheidsonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

• Praktijkonderzoek: je hebt een praktijkonderzoek gedaan
in het werkveld en rondt dit af met het schrijven van een
artikel.

• Leerverslag: je schrijft een leerverslag naar aanleiding van
jouw portfolio.

• Werkplekassessment: je krijgt een assessment op de werk-

plek (lesbezoek). Dit wordt beoordeeld door twee assessoren, een assessor van de opleiding en een assessor uit
het werkveld.

Na afronding ontvang je een getuigschrift gelijkwaardig aan

het pabo-diploma. Dit betekent dat je een startbekwame leraar
bent!

Het zij-instroomtraject duurt twee jaar. De opleiding kan ge-

De werkplek
Je werkplek, de basisschool, heeft een prominente rol. In de
praktijk pas je de theorie toe en leer je nieuwe vaardigheden.
Naast het lesgeven aan de leerlingen lever je een bijdrage aan

het lerarenteam en aan de schoolontwikkeling. Jouw ervaringen bespreek je op de opleiding.

Hoe kom ik aan een werkplek?

Je kunt scholen hiervoor rechtstreeks benaderen dan wel con-

tact opnemen met de personeelsfunctionaris van een school-

bestuur. Adressen zijn via internet goed te vinden, bijv. de
Amsterdamse scholengids via www.onderwijs.amsterdam.nl

Ook kun je het overzicht op onze website raadplegen om te
informeren bij onze partnerbesturen.

Voortgang op de werkplek

In samenspraak met de instituutsopleider van Hogeschool
iPabo, de mentor en coach op de werkplek en andere zij-in-

stromers werk je aan jouw professionele ontwikkeling. Met hen
voer je gesprekken omwille van jouw ontwikkeling. Middelen
die hierbij ondersteunend zijn: coaching door een coach (van-

uit het schoolbestuur) intervisie (op de opleiding), observaties
e.d.

“Zij-instromers brengen andere ervaring en een ander

elan in het schoolteam. Vaak maken zij-instromers een

lang gekoesterde droom waar om alsnog voor het basisonderwijs te kiezen. Ze hebben een frisse blik op

het onderwijs en brengen ideeën vanuit andere sec-

toren de school in. Een zij-instromer heeft vaak in de
beginfase extra begeleiding nodig. Het bestuur zoekt

daarom samen met de zij-instromer en de iPabo naar
de beste plek om tot leren te komen. Na die duik in het
diepe zien we vaak dat zij-instromers zich snel ontwikkelen tot volwaardige leerkrachten.”
Janneke Hesselink

Beleidsmedewerker onderwijs en
bestuurszaken van Bijzonderwijs

Werk en stage

• Als zij-instromer draai je minimaal twee dagen per week een
vaste groep onder begeleiding van een mentor op afstand.

• Ook loop je een korte stage in een andere groep. De PO-

raad en het ministerie hebben namelijk een landelijke notitie uitgebracht waarin staat dat een zij-instromer zich mag

specialiseren in een bepaalde groep. Echter, dient de zij-in-

stromer óók ervaring op te doen in de tegenovergestelde
leeftijdsgroep. Je loopt daarom op zijn minst een (kortdu-

rende) stage bij het jonge of oudere kind. Concreet: als je
werkt in een groep 3-8, dan loop je een stage van minimaal tien werkdagen binnen groep 1-2. Deze stage rond

je af met een opdracht. Indien je gekozen hebt voor een
werkplek in groep 1-2 loop je een stage van minimaal tien
werkdagen in een groep 4, 5, 6, 7, of 8. Ook deze sluit je af

met een opdracht. De tien werkdagen mogen verspreid zijn
over een aantal maanden.

Waarom iPabo?
Hogeschool iPabo is een zelfstandige opleiding voor leraar

basisonderwijs met twee vestigingen, Amsterdam en Alkmaar.
De hogeschool kenmerkt zich door korte lijnen tussen student
en docent. Het gaat om persoonlijke aandacht en een geza-

menlijke passie: het helpen leren, vormen en groeien van jonge kinderen.

De i van iPabo, waar staat die nu voor?

Interreligieus

Studenten van Hogeschool iPabo hebben verschillende religieuze achtergronden, en voor veel studenten heeft geloven
ook een andere of een minder uitgesproken betekenis. Hoge-

school iPabo heeft hierdoor een open karakter met oog voor
diversiteit in de samenleving. Deze diversiteit onder de kinde-

Maar de i staat voor meer
Inspirerend

Je krijgt les van vakdocenten die jou zullen inspireren een goede leerkracht te worden.

Innovatief

Hogeschool iPabo heeft twee expertisecentra in huis. In
Amsterdam het Speleon, gericht op het jonge kind: spelen

is leren! In Alkmaar is het Exploreon gehuisvest, gericht op
het onderzoekend leren van oudere kinderen.

In contact

Het persoonlijke contact komt de sfeer op de hogeschool ten
goede, je zult je er snel thuis voelen.

ren op de basisscholen geven richting aan het onderwijs op
de pabo.

onderdeel van Hogeschool iPabo
Het Speleon op de locatie Amsterdam is een uitdagende omge-

Het Exploreon op de locatie Alkmaar ontwikkelt zich tot inspiratie-

we onderwijspraktijken voor jonge kinderen. Het is een lab-setting

zogenaamde ‘schoollab’ biedt krachtige leerbronnen voor ont-

ving voor spelen, leren en ontdekken, dé ontwikkelplek voor nieudie is ingericht als ‘speel- en onderzoekstuin’ waar praktijkgericht
en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft.

bron voor nieuwe onderwijspraktijken voor oudere kinderen. Dit
werpend en onderzoekend leren op het gebied van wetenschap
en technologie.

Praktische zaken
Aanmelden

Je meldt je voor het zij-instroomtraject aan door het aanvragen
van een geschiktheidsonderzoek bij Hogeschool iPabo.
Uiterste aanmelddatum:

• Voor start met het zij-instroomtraject in februari: 15 december
• Voor start met het zij-instroomtraject in september: 15 mei

Vooropleiding

Een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.

Toelatingseisen

Deelname aan en slagen voor het geschiktheidsonderzoek
(assessment) is een vereiste.

Kosten

De kosten voor het zij-instroomtraject bestaan uit:
-

het geschiktheidsonderzoek: € 1.495,-

-

studiemateriaal: ca. € 350,-

-

scholingskosten: € 4.695,- per jaar

Subsidie

Jouw school(bestuur) kan subsidie aanvragen voor de bekostiging van het zij-instroomtraject via:

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

Subsidie speciﬁek voor Amsterdam

Naast bovengenoemde subsidie verstrekt de gemeente Am-

sterdam een aparte subsidie, de studieverlofbeurs. Deze subsidie wordt aangevraagd door de zij-instromer die gaat werken

aan een Amsterdamse basisschool. Meer informatie vind je op:

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/onderwijs-en-jeugd/extra-beurzen/

Meer informatie

Bij belangstelling voor het zij-instroomtraject kun je contact opne-

men met Els Olthof van Hogeschool iPabo: e.olthof@ipabo.nl, tel:

020-6137079 (bereikbaar op werkdagen – behalve op donderdag – tussen 9.00 en 16.00 uur).

Verdere informatie kun je verkrijgen door contact op te nemen
met een school(bestuur) en op de websites:

www.minocw.nl / www.duo.nl / www.schoolbureau.nl

“Toekomstige leraren
via het zij-instroomtraject hebben vaak
een frisse blik op het
onderwijs.”
Truus van Pinxteren
Beleidsmedewerker opleiden en coaching bij Stichting Agora

Kom kijken op Hogeschool iPabo!

open dag
meelopen

Je bent van harte welkom op een OPEN DAG.

Kijk voor data en aanmelden: www.ipabo.nl/opendag

Een dagje meelopen is ook mogelijk.

Kijk voor data en aanmelden op www.ipabo.nl/meelopen

waar?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Hogeschool iPabo.

Hogeschool iPabo Amsterdam

E info@ipabo.nl

Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam

T 020-6137079

W www.ipabo.nl

Hogeschool iPabo Alkmaar

Rubenslaan 2-6, 1816 MB Alkmaar

Uitgave: september 2018. Fotografie: Sjaak Bos, Rianne van den Heuvel,
Peter van Kolfschoten, Robert Stieltjes.

Let op: het zij-instroomtraject wordt alleen
aangeboden op de locatie Amsterdam.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

