Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar

│Leren = durven

Veelgestelde vragen
Algemeen
Heeft de pabo Inholland een lijst met scholen die geïnteresseerd zijn om met een zijinstromer te gaan werken?
De pabo Inholland heeft opleidingsscholen en samenwerkingsovereenkomsten ‘opleiden
in de school’ met diverse schoolbesturen. Voor het zij-instroomtraject gaat de voorkeur
uit naar samenwerken met deze scholen en schoolbesturen, omdat wij daar al een
intensieve samenwerking mee hebben en de begeleidingsstructuur goed aansluit bij de
behoefte van een zij-instromer. Deze lijst vind je onderaan deze FAQ.
Ik heb geen afgeronde hbo-bachelor of wo-opleiding, maar wel hbo-denkniveau, kan ik dan
wel zij-instromen?
Nee, dat kan niet. De overheid stelt als harde eis dat je in het bezit bent van een erkend
hbo-bachelor diploma of wo-getuigschrift. Wij vragen hiervan een gewaarmerkt kopie.
Het besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs 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 (hbo-bachelor
diploma), 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.

Tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De
professionele bachelor wordt in Nederland een 'hbo-bachelor' genoemd en de
studieduur houdt in principe 240 studiepunten of vier jaar in. 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.
Mocht je een hbo-diploma’s hebben behaald voor september 2002, dus voor de
invoering van de Europese bachelor-masterstructuur, dan laten wij deze toetsen door
het Bureau Toelatingsonderzoeken Inholland.
Buitenlandse diploma’s kan je zelf laten waarderen bij het Nuffic.
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Kan ik ook binnen het speciaal onderwijs, speciaal basis onderwijs, voortgezet speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs als zij-instromer aan de slag?
Ja, je kan het zij-instroomtraject volgen bij deze soorten van onderwijs. Voor het
voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs wordt als aanvullende eis gesteld, dat
leerlingen er geen examens doen. Als leerlingen er wel examen doen is het niet mogelijk
om het zij-instroom traject te volgen. We adviseren je om dit van te voren goed te
checken.
Het scholingsprogramma van de zij-instroom is echter gebaseerd op het reguliere
basisonderwijs en er wordt geen bijzondere aandacht aan het speciale onderwijs
gegeven. Daarnaast kan het voorkomen dat in deze soorten van onderwijs het moeilijk is
om alle competenties aan te tonen die worden gevraagd voor de lesbevoegdheid in het
primair onderwijs. Een stageschool in het gewone basis onderwijs naast de werkplek in
deze vorm van speciaal onderwijs zou een uitkomst kunnen zijn om dit probleem op te
lossen. Veelal vragen schoolbesturen van deze vormen van onderwijs wel om een extra
aanvulling op de lesbevoegdheid te gaan halen, bijvoorbeeld in de vorm van een master
SEN.
Ik heb al een onderwijsbevoegdheid, maar wil mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs
verwerven. Staat het zij-instroomtraject voor mij open?
Ja, het zij-instroomtraject staat voor je open.
Ik heb al eerder ingeschreven gestaan aan een lerarenopleiding maar heb nog geen
diploma/lesbevoegdheid. Staat het zij-instroomtraject voor mij open?
Als je de afgelopen twee jaar ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding én je
hebt je diploma niet behaald, dan kan je niet aan het zij-instroomtraject beginnen.
Is het langer dan twee jaar geleden, dat je als student ingeschreven hebt gestaan dan
kan je wel aan het zij-instroomtraject beginnen. Je bent ook toelaatbaar als je je diploma
bij een lerarenopleiding hebt behaald en binnen twee jaar wilt starten aan het zijinstroom traject.
Mag ik mijn getuigschrift zij-instroom in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of
praktijkonderwijs halen?
Ja, je mag het zij-instroomtraject volgen terwijl je werkzaam bent in het VSO of het
praktijkonderwijs. Voorwaarde is, dat leerlingen in dit type onderwijs geen examens
maken. We vragen je dit van te voren goed te checken bij de betreffende school.
Met het zij-instroomtraject ben je niet bevoegd om werkzaam te zijn in het voortgezet
onderwijs (VO). Je dient na het zij-instroom traject nog een 2e graads lerarenopleiding te
volgen.
Wanneer vindt er een Open Dag/Avond plaats? Kan ik daar terecht met vragen over de zijinstroom?
10 februari Open Avond - 17.00 tot 20.00 uur
10 april Open Dag - 10.00 tot 14.00 uur
Je kan op de Open Dagen/Avonden terecht bij de locaties waar de opleiding van de zijinstroom plaatsvindt, dit zijn: Den Haag, Rotterdam en Haarlem. Je dient je vooraf via de
website aan te melden voor de Open Dag/Avond.
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Nederlands is niet mijn moedertaal en ik heb een vooropleiding in het buitenland gedaan kan
ik dan de zij-instroom gaan doen?
Indien het hbo- of wo diploma in het buitenland is behaald, kan pas inschrijving voor
een opleiding in de Nederlandse taal plaatsvinden nadat je hebt aangetoond dat je de
Nederlandse taal beheerst op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader (Common European Framework of Reference). Dit kan onder andere
door het overleggen van de volgende bewijzen:
- het diploma Nederlands als Tweede taal (NT2), programma II;
- het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), Educatief startbekwaam
(voorheen: profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs);
- het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), Educatief professioneel
(voorheen: profiel Academische Taalvaardigheid).
Geschiktheidsassessment
Is het geschiktheidsassessment verplicht?
Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsassessment positief hebt afgerond,
ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag. De
school kan jou nu in dienstnemen als leraar en samen met de pabo wordt op basis van
het geschiktheidsassessment een scholingstraject opgesteld en vastgelegd in een
tripartite-overeenkomst (overeenkomst tussen school – pabo – zij-instromer)
Wie vraagt het geschiktheidsassessment aan?
De school of het schoolbestuur vraagt het assessment aan. Jullie spreken samen af dat
de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond.
Kan ik ook zelf het geschiktheidsassessment aanvragen, zonder dat ik contact heb met een
school?
Nee, de school of schoolbestuur vraagt het geschiktheidsassessment aan. Als zijinstromer heb je een school nodig om je voor te bereiden op het geschiktheidsassessment. We vragen ter voorbereiding op het assessment dat je minimaal 3 dagen
meeloopt op een basisschool voor het schrijven van een reflectieverslag en om delen
van een les te geven ter voobereiding op het lesbezoek. Daarnaast kan je pas met de
zij-instroom op de pabo Inholland starten als je werkzaam bent op een school.
Wat meet het geschiktheidsassessment?
Het geschiktheidsassessment brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas
kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te
verwerven. In het geschiktheidsassessment wordt gemeten in hoeverre je al bekwaam
bent op de volgende gebieden:
Pedagogisch bekwaam
Vakdidactisch bekwaam
Vakinhoudelijk bekwaam
Uit welke onderdelen bestaat het geschiktheidsassessment?
- Het portfolio: persoonlijke gegevens, werkervaring, overzicht opleidingen,
competenties gekoppeld aan leer en werkervaring, reflectieverslag van het meelopen
op een basisschool.
- Een assessmentdag op de hogeschool met daarin simulatieopdrachten en een
criteriumgericht interview
- Een praktijkopdracht op een school, zelfreflectie en reflectiegesprek
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Eindbeoordeling en advies

Hoelang is de geschiktheidsverklaring geldig?
De geschiktheidsverklaring is twee jaar geldig en het is de bedoeling dat je binnen twee
jaar het zij-instroomtraject afrond. Na twee jaar kan jouw dienstverband met de school
worden ontbonden en dan heb je ook geen recht meer op scholing. Bij onvoorziene
omstandigheden kan het schoolbestuur een verlenging van de geschiktheidsverklaring
aanvragen. Dit kan tweemaal voor de duur van een jaar worden aangevraagd, in totaal
dus twee jaar.
Wat zijn de kosten voor het geschiktheidsassessment?
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 3 werkdagen of minder voor de datum van het assessment (CGI) wordt
€ 1.500,00 in rekening gebracht.
Wiscat
Is de wiscat een onderdeel van het assessment en is het halen van de wiscat een
voorwaarde?
Ja, de wiscat (eigenvaardigheidstoets rekenen-wiskunde) is een onderdeel van het
assessment. Eigenvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (wiscat)
De wiscat is een verplicht onderdeel in de assessmentprocedure zij-instroom. De score
van de wiscat geeft ons een goede indicatie van het niveau van de kandidaat 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.
Hoeveel punten moet ik minimaal behalen?
We hanteren in de zij-instroom van Inholland de landelijke norm van 103 punten. De
wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure
zij-instroom te kunnen vervolgen. Kandidaten die bij de eerste kans een score behalen
tussen 70-102 punten krijgen binnen de assessmentprocedure een herkansing. Bij een
score onder de 70 wordt de procedure stopgezet, de wiscat kan dan niet worden
herkanst. Na de herkansing moet de score 103 punten of meer zijn anders wordt alsnog
de procedure stopgezet.
Wat is de WISCAT precies?
Het gaat om het kunnen oplossen van opgaven op niveau van 8+ uit de volgende
(sub)domeinen:
- Hoofdrekenen;
- Basisbewerkingen van rekenen;
- Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen;
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Meten en meetkunde;
Informatieverwerking, kans en statistiek;
Verbanden, grafieken, tabellen en (woord)formules.

In dienst bij een schoolbestuur
Hoeveel dagen moet ik minimaal voor de klas staan?
Dit zijn afspraken die je met de school maakt, maar voor het opleidingstraject eisen wij
een minimale aanstelling van 16 uur per week (excl. scholingsdag). De meest
voorkomende afspraken die wij in het werkveld zien is dat een zij-instromer een
aanstelling van 3 dagen (2 dagen voor de klas en 1 scholingsdag) of 4 dagen (3 dagen
voor de klas en 1 scholingsdag) krijgt.
In welke salarisschaal wordt ik uitbetaald als zij-instromer?
Zodra je de geschiktheidsverklaring hebt en je gaat starten in de zij-instroom moet je
uitbetaald worden als leraar in schaal L10 (cao primair onderwijs).
Welke investering wordt van de school gevraagd?
De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak
te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden de
scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen te maken. Het aantal uren dat de
kandidaat per week begeleiding nodig heeft kan verschillen en wordt ook in
samenspraak met de kandidaat, de school en de opleiding bepaald. Uit de praktijk blijkt
dat er voor een cursist zonder onderwijservaring in het eerste jaar minimaal 180 uur
geïnvesteerd moet worden aan begeleiding op de werkplek (ca.10 coachingsgesprekken
à 2 uur en elke week begeleiding op de werkplek à 4 uur gedurende 40 weken).
Kan het schoolbestuur een vergoeding vragen?
DUO heeft subsidie beschikbaar. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zijinstromer. Sommige gemeentes hebben ook nog subsidie beschikbaar (vb: Rotterdam: €
5000,- per zij-instromer).
Waar kan ik gaan lesgeven met het getuigschrift Zij-instroom? Kan ik hiermee verder
studeren?
Het getuigschrift Zij-instroom is een eigenstandig hoger onderwijsdiploma. Het
getuigschrift heeft hetzelfde civiele effect als het overeenkomstige bachelordiploma. Het
leidt niet tot dezelfde titulatuur, omdat de bachelorgraad is gekoppeld aan de
bacheloropleiding. Met het getuigschrijft Zij-instroom ben je bevoegd om les te geven in
het:
Basisonderwijs (primair onderwijs)
Speciaal basisonderwijs (SBO)
Speciaal onderwijs (SO)
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Praktijkonderwijs
NB1: Vaak wordt er in het SO naast het pabo-diploma/getuigschrift Zij-instroom nog een
Master SEN gevraagd. Dit kan per schoolbestuur/school verschillen en dit zou je zelf
moeten nagaan.
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NB2: Het onderwijsprogramma van de Zij-instroom is niet specifiek afgestemd op het SO
en SBO, maar de opdrachten kunnen wel uitgevoerd worden in het SO en SBO. Het is
wel aan te raden om te kijken of er binnen het schoolbestuur ook een gewone
basisschool is waar je ook af en toe kan meelopen en opdrachten kan maken.
NB3: Als zij-instromer heb je sowieso al een afgeronde hbo- of wo-opleiding, dus dat
geeft vaak al toegang tot een onderwijskundige master. Soms stellen aanbieders van
onderwijskundige masters als toelatingseis een educatieve bachelor-diploma, maar dit
verschilt per aanbieder/opleiding. Hierbij op een rij de toelatingseisen voor de meest
voorkomende educatieve masters:
Master SEN
Hbo-bachelor diploma (educatieve bachelor is niet verplicht/noodzakelijk, bij sommige
aanbieders geniet dit wel de voorkeur)
Relevante werkervaring in het primair onderwijs
Master Educational Needs
Hbo-bachelor diploma (educatieve bachelor is niet verplicht, maar geniet wel de
voorkeur)
Onderwijsmanagement opleiding is verplicht
Leidinggevende positie in het onderwijs
Master Leren & Innoveren
Diploma hbo-bachelor of wo-opleiding met/zonder pedagogische aantekening (bij
voorkeur educatieve bachelor, maar niet noodzakelijk)
Sommige aanbieders hebben wel als eis een educatieve bachelor (Radiant
bijvoorbeeld), maar Inholland niet.
Je beschikt over een werksituatie die voldoende mogelijkheden biedt om te werken aan
beroepstaken op masterniveau
Opleiding
Op welke dag heb ik les op opleiding?
Rotterdam/Haarlem
Rotterdam kent een programma met een opleidingsdag eens in de 2 weken (door
vakantie en tentamenweken kan hier soms van worden afgeweken). In Haarlem kent het
programma een andere frequentie. De opleiding start met een intensieve
scholingsmaand en dan zijn de cursisten de eerste maand 3 dagen op de opleiding,
daarna komen de cursisten elke week naar de opleiding.
Rotterdam/Haarlem: opleidingsdag op donderdag.
Den Haag/maatwerktraject
Inholland heeft na twee jaar van lage aanmeldingen in de regio Den Haag besloten om
vanaf 1 januari 2021 voor de pabolocatie Den Haag geen open inschrijvingen voor de
zij-instroom meer open te stellen. In plaats daarvan worden op de pabolocatie Den Haag
enkel nog maatwerktrajecten in samenwerking met 1 tot maximaal 3 besturen
uitgevoerd.
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Den Haag kent een programma met een opleidingsdag
eens in de 2 weken (door vakantie en tentamenweken kan hier soms van worden
afgeweken).
Den Haag: opleidingsdag op woensdag
Hoe kan/moet ik mij voorbereiden? Zowel op de studie, als op het lesgeven.
Het is altijd goed om voorafgaand aan de opleiding werkervaring op te doen in het
onderwijs. Bijvoorbeeld als onderwijsassistent. Op deze manier leer je bijvoorbeeld de
lesmethodes en didactiek kennen. Ook kun je vragen of je voorafgaand aan de opleiding
mag meelopen op een school. Je krijgt dan niet alleen een goede indruk, maar ook kun
je er met al je vragen terecht.
Het traject duurt maximaal 2 jaar, kan dit ook korter en wat zijn daar de eisen voor?
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. Bij de start van de
opleiding maak je samen met jouw leercoach jouw persoonlijke leerplan en evalueer je
tussentijds je vorderingen met je vaste begeleider en leercoach. Het is mogelijk om op
basis van het aangetoonde niveau in het geschiktheidsassessment en eerder gevolgde
opleidingen vrijstellingen aan te vragen, dit kan het opleidingstraject verkorten. In de
praktijk zien we echter dat de meeste cursisten de volledige twee jaar nodig hebben.
Wat is de studiebelasting naast de dag naar de pabo en de dagen les geven op school?
De studiebelasting is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw vooropleiding en
werkervaring. Gemiddeld wordt één dag per week voor zelfstudie aangehouden, één
dag voor de scholing op de opleiding en - in overleg met de basisschool - zo'n drie
dagen per week voor de klas.
Uit welke onderdelen/modulen bestaat de zij-instroom?
In het assessmentrapport na het geschiktheidsassessmeny wordt in een persoonlijk
toetsplan een overzicht opgesteld van de modules die je nog moet gaan volgen.
Gedurende de scholing werk je aan een portfolio dat bestaat uit 7 verschillende
vakdossiers; Nederlands, Engels, 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 twee landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en
Rekenen-Wiskunde)
• 3 Praktijkfases: Actief en Betekenisvol Leren - Omgaan met verschillen - Afrondende
praktijk
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Naar aanleiding van het aangetoonde niveau in het geschiktheidsassessment en eerder
gevolgde opleidingen is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor de modules
(uitgezonderd de vakdossiers).
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Heb ik recht op vrijstelling van bepaalde vakken/modules? Zo ja, welke?
Voor één of meer modules kan vanaf de start van het scholingstraject een vrijstelling
worden aangevraagd bij de examencommissie als betreffende inhoud al is getoetst bij
een eerder gevolgde opleiding. Tijdens het geschiktheidsassessment wordt hier geen
uitspraak over gedaan.
Wat is het verschil tussen de zij-instroom, de verkorte deeltijd en de flexibele/duale 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, Dordrecht, Haarlem,
Rotterdam, Alkmaar
1x per 2 weken
• DH: woensdag
• RO/DO: donderdag
1x per week
• HA/AM: donderdag

Lesplaatsen

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

Start

september en februari in
Rotterdam en Haarlem.
In Den Haag alleen
maatwerktrajecten.
Alle kosten zijn voor de school.

Kosten
Inkomsten

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.

Inschrijving

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.

Afronding

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

Bachelordiploma
leraar basisonderwijs

Planning
Wanneer en hoe kan ik dit geschiktheidsonderzoek starten?
De eerste stap is het vinden van een werkgever (school/schoolbestuur). De school of het
schoolbestuur meldt jou vervolgens bij de opleiding aan voor de intakeprocedure en het
geschiktheidsassessment. Nadat het schoolbestuur jou heeft aangemeld, nodigt de
pabo je uit voor een informatiebijeenkomst waarin de assessmentprocedure en de opzet
van de opleiding wordt uitgelegd. De pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek.
Aan de hand van het intakegesprek geeft de pabo jou een advies over het wel/niet
aanvragen van het geschiktheidsassessment. De wiscat wordt afgenomen. Daarna volgt
het geschiktheidsassessment dat uit twee dagdelen bestaat. Eerst een dagdeel op de
opleiding (criteriumgericht interview en simulatie-opdrachten) en 1 tot 2 weken later het
door twee assessoren bijwonen van een door jou gegeven proefles op een basisschool.
De gehele assessmentprocedure kent een doorlooptijd van circa 10 weken. Zo hebben
de kandidaat, de basisschool en de pabo voldoende tijd om zich goed voor te bereiden
op (het houden van) de assessments.
Wanneer start de zij-instroom?
Rotterdam/Haarlem
Er zijn in Rotterdam en Haarlem twee startmomenten voor de scholing: in februari en in
september. De deadlines voor aanmelden van de assessmentprocedure staan op de
website. Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via
www.leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom
Den Haag/maatwerktraject
Inholland heeft na twee jaar van lage aanmeldingen in de regio Den Haag besloten om
vanaf 1 januari 2021 voor de pabolocatie Den Haag geen open inschrijvingen voor de
zij-instroom meer open te stellen. In plaats daarvan worden op de pabolocatie Den Haag
enkel nog maatwerktrajecten in samenwerking met 1 tot maximaal 3 besturen
uitgevoerd.
Hoe ziet de planning eruit voor de eerstvolgende ronde?
Planning april/mei/juni 2021 -> start scholing september 2021
Deadline aanmelden is 1 april 17.00 uur
Data van de assessments: 18 mei en 25 mei of 20 mei en 27 mei
Heb je vragen over het Zij-instroomtraject, dan kan je contact opnemen door een mail te
sturen naar zij-instroom.pabo@inholland.nl.
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Schoolbesturen met samenwerkingsverband
Pabolocatie
Haarlem

Schoolbestuur
Jongleren
Fedra
Atlant
Meer Primair
SOPOH
STOPOZ
Stichting Salomo
Stichting Tabijn
Altra
Stichting Spaarnesant
Salomo

Website
https://jl.nu/
https://fedra.nl/fedra-academie/opleiden-in-de-school
http://www.atlantbasisonderwijs.nl
http://meerprimair.nl/
https://www.sopoh.nl/
https://www.stopoz.nl/
http://salomoscholen.nl/
https://www.tabijn.nl/
https://www.altra.nl/
https://www.spaarnesant.nl/
https://salomoscholen.nl/

Alkmaar

Zaan Primair
Surplus
Tabijn
Meerwerf
Flore
SKO West-Friesland
Allure
SAKS
Ronduit
Talent
OpSo/Spoor
Stichting Kopwerk

https://www.zaanprimair.nl/werken-bij-zaan-primair/stages/
https://www.stichtingsurplus.nl/
https://www.tabijn.nl/
https://meerwerf.nl/
https://www.stichtingflore.nl/
https://www.skowf.nl/site/
http://www.stichtingallure.nl/
http://www.saks.nl/
https://ronduitonderwijs.nl/
https://www.talenthoorn.nl/
https://www.opspoor.nl/
https://www.kopwerk.nl/
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Den Haag

Rotterdam

PCPO Westland*
SCO Delft*
Octant*
Unicoz
SCOH
Lucasonderwijs
Duin & Bollenstreek + Marnixschool,
Sjaloomschool en De Duinroos in Katwijk
PCBO Leiderdorp
Stichting Haagse Scholen
Stichting Panta Rhei

http://www.pcpow.nl/
http://www.scodelft.nl/
https://www.octant.nl/
http://www.unicoz.nl/
http://www.scoh.nl/onze-scholen
http://www.lucasonderwijs.nl/bestuur/

Kind & Onderwijs*
PCBO Rotterdam-Zuid*
Stichting Un1ek Onderwijs
VCPO Spijkenisse
VPCB Albrandswaard
VCO De Kring
Stichting BOOR
Prokind
SIPOR
SPON

https://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/
https://www.pcbo-rotterdam.nl/
https://un1ek.nl/
http://www.vcpo-spijkenisse.nl/home.html
http://www.vpcbo-albrandswaard.nl/
http://www.vcodekring.nl/home.html
http://www.stichtingboor.nl/
http://www.prokind-scholengroep.nl/
http://www.sipor.nl/stichting-sipor.html
https://www.spon.nu/
http://www.swvrijnstreek.nl/Stichting-Islamitische-Scholen-Rijn-enGouwe
https://scholengroepholland.nl/

Stichting Islamitische Scholen rijn en Gouwe
Scholengroep Holland
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https://www.obodb.nl/
http://www.pcboleiderdorp.nl/
https://www.dehaagsescholen.nl/
https://stichtingpantarhei.nl/

Dordrecht

PCPO Barendrecht-Riddderkerk*
OPOD
PIT Zwijndrecht*
Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht
Csg. de Waard
Scholen v. Oranje
Skoba
St. de Waarden
VCO Papendrecht Sliedrecht
Borgesius
Stichting H3O Dordrecht
Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA)
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https://www.pcpobr.nl/
http://www.opod.nl/
https://www.pit-ko.nl/
http://www.openbaarprimaironderwijspapendrecht.nl/
https://csgdewaard.nl/
http://www.scholenvanoranje.nl/scholen-2/
http://www.skoba.nl/
http://www.stichtingdewaarden.nl/
http://www.vcops.nl/
https://www.borgesiusstichting.nl/
https://www.h3o.nl/stichtingh3o
http://www.skoba.nl/

