
Zij-instroom Pabo 
is leraar in twee jaar
Lesgeven in het basisonderwijs

Voor cursisten



Stap 1. Toelatingseisen

Hogeschool Inholland heeft voor Pabo zij-instroom de 
volgende toelatingseisen:
• Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven 

bij een lerarenopleiding.
• Je bezit een getuigschrift van een geaccrediteerde 

opleiding in het wetenschappelijk onderwijs of 
hoger beroepsonderwijs of je hebt een gelijk-
waardig buitenlands getuigschrift. Het Bureau 
Toelatingsonderzoeken van Hogeschool Inholland 
controleert je hoogst genoten opleiding of vraagt 
om een gewaarmerkt kopie van je getuigschrift.  
Een buitenlands diploma laat je zelf waarderen bij 
het Nuffic. 

• Je hbo-diploma moet een hbo-bachelordiploma 
zijn dat bestaat uit 240 studiepunten. Een studie-
programma van 180 studiepunten is mogelijk 
met dispensaties. Je hebt dan bijvoorbeeld al een 
vwo-diploma, mbo-diploma, veel werkervaring of 
combineert je studie met je werk. 

Stap 2. Aanmelden voor Pabo zij-instroom

Wil je als zij-instromer aan de slag? Zoek dan eerst een 
werkgever (school/schoolbestuur) die jou in dienst wil 
nemen als zij-instromer. Je vindt een overzicht van de 
schoolbesturen in de FAQ’s op Inholland/zij-instroom 
pabo. 
 

Aanmelden gaat als volgt:
1. Het schoolbestuur meldt jou aan bij het 

assessmentbureau van Hogeschool Inholland via 
Inholland/zij-instroompabo.

2. Na het aanmelden meld je jezelf aan via Studielink, 
zodat Hogeschool Inholland je persoonsgegevens 
en toelatingseisen kan controleren.

Stap 3. Intake en geschiktheidsassessment

De aanmelding is gelukt. Wat volgt is een intake en een 
assessment. Daaruit blijkt of je per direct kan worden 
ingezet als leerkracht in het basisonderwijs en de 
verwachting is dat je je lesbevoegdheid binnen twee 
jaar haalt. Je doorloopt daarvoor de volgende stappen.

1. Startbijeenkomst: Hogeschool Inholland nodigt je 
uit voor een startbijeenkomst van de Pabo. 

2. Intakegesprek: een leercoach van de Pabo 
voert met alle mogelijke kandidaten een intake-
gesprek. Je vult daarvoor een portfolio en een 
persoonlijkheidsscan in. Na dit gesprek krijg je 
advies om het traject wel of niet voort te zetten.  
Dit advies is niet bindend. 

3. WisCAT-toets: met de WisCAT-toets (eigenvaardig-
heidstoets rekenen) wordt jouw rekenniveau 
bepaald. Online kun je trainingen volgen 
of oefenmateriaal vinden om je hierop voor 
te bereiden. Aan de hand van de score kan 
Hogeschool Inholland inschatten of je binnen 
twee jaar aan het vereiste niveau van de verplichte 

Lesgeven in het basisonderwijs

Heb je altijd willen lesgeven aan kinderen 
en willen bijdragen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en groei? Bij Pabo zij-instroom 
sta je direct voor de klas en haal je in twee jaar 
je lesbevoegdheid als leraar in het (speciaal) 
basisonderwijs. 

In het onderwijs is elke dag een nieuwe 
uitdaging. Kijk daarom eerst of een baan in 
het onderwijs bij je past. Loop bijvoorbeeld 
een paar dagen mee op een school. Praat met 
leraren. Lees de cao en doe de salarischeck. 
Het vak leren, terwijl je al lesgeeft is pittig.  
Het is daarom belangrijk dat het ook privé 
mogelijk is. Weet je zeker dat je zij-instromer 
in het onderwijs wil worden? Volg dan 
onderstaande stappen. 

landelijke kennisbasistoets Wiskunde kunt voldoen. 
De uitslag van de WisCAT is doorslaggevend 
en moet minimaal voldoen aan het landelijke 
gemiddelde van 103 punten. 
a.  Bij een score tussen de 70 - 102 punten volgt 

een herkansing.
b.  Bij een score onder de 70 punten stopt de 

procedure. 
4. Meelopen op school: ter voorbereiding op het 

assessment en dan vooral op het verzorgen van 
de proefles loop je circa veertig uur mee op een 
school. 

5. Geschiktheidsassessment: Hogeschool Inholland 
beoordeelt je geschiktheid als volgt.
a.  Op de opleiding heb je een criteriumgericht 

interview en voer je een aantal schriftelijke 
opdrachten uit.

b. Op jouw school voer je ongeveer een week later 
een proefles uit die wordt bijgewoond door de 
assessoren.

6. Arbeidsovereenkomst: na een positief resultaat 
krijg je een geschiktheidsverklaring en een aan-
stelling bij een school. 

“Realiseer je dat de Pabo zij-instroom een 

investering is in je tijd, maar uiteindelijk levert 

het heel veel op. Verdeel je tijd goed en bespreek 

dit met jouw thuisfront. En wat levert het je op? 

Elke dag is anders en dat is mij heel veel waard.’’

Margo Vonk, zij-instromer 



7. Tripartite-overeenkomst: samen met je toe-
komstige werkgever en opleiding bespreek je je 
assessmentrapport en wordt er in overleg een 
opleidings- en begeleidingsplan opgesteld.  
Alle afspraken worden vastgelegd in een tripartite-
overeenkomst en ondertekend door alle partijen.  
Het welslagen van de scholing en begeleiding 
wordt hiermee een verantwoordelijkheid van alle 
partijen. 

Kosten
Het geschiktheidsassessment kost € 2.000. Meestal 
betaalt je potentiële werkgever deze kosten, tenzij 
daarover andere afspraken zijn gemaakt. Zolang 
het assessment en de proefles niet zijn ingepland 
kunnen zowel de school als jij kosteloos annuleren. 
Bij afmelding meer dan drie werkdagen voor de 
ingeplande datum wordt € 500 in rekening gebracht.  
Bij minder dan drie werkdagen is dat € 1.500. Je kunt 
de planning voor de komende assessments opvragen 
via zij-instroom.pabo@inholland.nl.

Stap 4. Scholing en begeleiding 

Je hebt aangetoond dat je direct als zij-instromer voor 
de klas kunt staan. Nu start de fase van scholing en 
begeleiding. Je beschikt over de gewenste competen-
ties, waardoor de scholing niet langer hoeft te duren 
dan twee jaar. Bij de start van de scholing ga je aan de 
slag met jouw persoonlijke leerplan, waarin je steeds 
voor een halfjaar jouw leerdoelen bepaalt. 

Opleidingsprogramma
De Pabo van Hogeschool Inholland heeft een apart 
scholingsprogramma voor zij-instromers. Je legt zo 
een stevige pedagogische en didactische basis in 
combinatie met de kennisbasis van verschillende 
vakken. De opleiding heeft een opleidingsprofiel 
met vier verschillende beroepstaken. Te weten: 
(vak)didactisch handelen, pedagogisch handelen, 
samenwerken met collega’s, ouders en externen en de 
reflectieve professional. Alle Pabo-opleidingsvarianten 
van Hogeschool Inholland gebruiken dit opleidings-
profiel, dus ook de zij-instroom. 

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de 
pedagogische en didactische basisvaardigheden, 
zodat je zo snel mogelijk zelfstandig voor een 
groep kan staan. Gedurende twee jaar werk je aan 
een portfolio dat onder andere bestaat uit de vak-
dossiers: Nederlands, Engels, Schrijven, Rekenen-
Wiskunde, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie, 
Levensbeschouwing en Geïntegreerd Onderwijskundig 
Ontwerp.

Daarnaast bestaat het programma uit de modules:
• Bewegingsonderwijs
• Motorisch Remedial Teaching/Schrijven
• Spraak- en taalproblemen
• Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
• Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennis-

basistoetsen Nederlands en Wiskunde)
• Eerste praktijkbeoordeling: actief en betekenisvol 

leren
• Tweede praktijkbeoordeling: omgaan met 

verschillen
• Derde praktijkbeoordeling: afrondende praktijk

Lesdag
Je krijgt één vaste dag per week les. De lesdag start 
altijd met een leercoachbijeenkomst gevolgd door 
pedagogische- en praktijktrainingen, onderzoeks-
begeleiding en het vakdidactisch aanbod. Het tweede 
jaar krijg je begeleiding bij het schrijven van de vak-
dossiers en werk je toe naar het opbouwen van een 
startbekwaamheidsportfolio. 

(V)S(B)O-traject zij-instroom
Op onze locatie in Rotterdam wordt er ook een lesaan-
bod verzorgd dat is gericht op cursisten die werkzaam 
zijn in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Op 
de opleidingsdagen krijg je als cursist een goede 
theoretische basis mee en besteden we veel aandacht 
aan casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk. Daarnaast 
werken we samen met experts uit het werkveld en 
zijn er geregeld bijeenkomsten, gericht op specifieke 
aspecten waar je als leerkracht in deze werkcontext 
mee te maken kunt krijgen (bijvoorbeeld de-escalerend 
werken en het werken in een multidisciplinair team). 
Het toetsingsprogramma van dit traject is identiek aan 
dat van het reguliere zij-instroomtraject. Je wordt dus in 
twee jaar opgeleid tot een bevoegdheid als leerkracht 
basisonderwijs, maar krijgt extra kennis mee over het 
speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal on-
derwijs en doet veel ervaring op in deze werkcontext. 
Daarnaast sta je twee tot drie dragen (zelfstandig) voor 
de klas. Het programma is dan ook een intensieve 
combinatie van werken en leren. Je doorloopt dit traject 
samen met een groep medecursisten die ook werkzaam 
zijn in het (V)S(B)O.
 

“De Pabo is een prachtige opleiding. 

Het is veel meer dan lesgeven. 

Wat het voor mij superleuk maakt, 

is de psychologie erachter.”

Bianca Dol, deeltijdstudent 



Zij-instroom Verkorte Deeltijd Flexibel/Duaal

Vooropleiding hbo- / wo-opleiding hbo- / wo-opleiding mbo-havo vooropleiding & 
toelatingstoetsen vooraf behaald

Duur traject maximaal 2 jaar gemiddeld 2 jaar gemiddeld 3 jaar

Stage/praktijkdagen geen stage, maar dienstverband 
van 3-4 dagen per week, inclusief 
een studiedag. 

1 dag per week
Na circa een halfjaar 
is het mogelijk een 
geschiktheidsverklaring aan te 
vragen van maximaal 2 jaar. Bij 
het behalen van een bepaald 
aantal studiepunten kan de 
stageplek de werkplek worden. 
Een ander schoolbestuur kan ook 
werkgever worden.

2 dagen/week

Welke Pabolocatie biedt de 
opleiding aan?

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

Den Haag, Haarlem, Dordrecht, 
Rotterdam en Alkmaar

Contactmomenten opleiding gemiddeld 1 keer per week
Den Haag: woensdag
Rotterdam: donderdag
Haarlem: donderdag

• geheel op afstand (digi)
• gedeeltelijk op afstand 

(blended)
• 2 dagdelen (ochtend-middag, 

middag-avond, avond-avond, 
afhankelijk van de locatie)

woensdag om de week 

Lesplaatsen Den Haag, Haarlem, Rotterdam Den Haag, Haarlem, Dordrecht, 
Rotterdam en Alkmaar

Den Haag, Haarlem, Dordrecht, 
Rotterdam en Alkmaar

Start september en februari in 
Rotterdam en Haarlem 

In Den Haag alleen 
samenwerkingstrajecten

september en februari september en februari

Kosten Lesgeld van € 12.500 wordt 
bekostigd door de werkgever, de 
werkgever kan hiervoor subsidie 
aanvragen. 

collegegeld (€ 1.846) collegegeld (€ 2.209)

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.

Na het behalen van een bepaald 
aantal punten kan er een 
geschiktheidsverklaring worden 
aangevraagd voor maximaal 2 
jaar. Dan kan een schoolbestuur 
je in dienst nemen en een salaris 
betalen in schaal L10. 

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

Inschrijving Het schoolbestuur meldt jou 
aan bij de Pabo. Je hebt een 
aanstelling bij het schoolbestuur. 
Je bent een cursist en staat niet 
ingeschreven als student.

Inschrijving via DUO/
Studielink als student. Ook 
na het aanvragen van de 
geschiktheidsverklaring blijf je 
student, ook al kom je in dienst 
van een schoolbestuur.

Inschrijving via DUO/Studielink 
als student.

Afronding Bevoegdheid Leraar 
Basisonderwijs
(in de vorm van een 
getuigschrift zij-instroom).

Bachelordiploma 
Leraar Basisonderwijs

Bachelordiploma 
Leraar Basisonderwijs

Verschil deeltijd- en flexibele routes Pabo Inholland
Naast Pabo zij-instroom zijn er bij Inholland ook andere Pabo studievarianten mogelijk. 
Dit is het verschil tussen de verschillende opleidingen. 

Wist je dat Inholland …

 Een eigen assessmentbureau heeft dat in
 2022 voor de tweede keer door Hobeon  
 is geaccrediteerd en complimenten krijgt
 over de kwaliteit en doorgemaakte groei. 

 Een van de grootste gecertificeerde 
 assessorenteams heeft van alle 
 hogescholen in Nederland. 

 Een van de grootste Pabo zij-
 instroomaanbieders is met 335 cursisten 
 sinds de start in 2018.

 Een uitvalpercentage van het geschikt-
 heidsassessment heeft van 19 procent 
 en dat het landelijk gemiddelde hoger 
 ligt (20-25%).

Onze locaties Haarlem en Den Haag bieden een soort-
gelijk traject niet standaard aan, maar uitsluitend bij 
voldoende interesse vanuit schoolbesturen. Ook het 
reguliere traject kan worden doorlopen met een werk-
context in het speciaal (basis)onderwijs.
Heb je interesse in een zij-instroomtraject in de context 
van het (V)S(B)O, maar gaat jouw voorkeur uit naar het 
volgen van een traject op onze locaties Haarlem of Den 
Haag? Neem dan contact op via zij-instroom.pabo@
inholland.nl om te informeren naar de actuele mogelijk-
heden. 

Locaties en tijden
Pabo zij-instroom kun je volgen in Rotterdam, 
Haarlem en Den Haag. Hogeschool Inholland gaat 
samenwerkingen aan met schoolbesturen in de 
omliggende regio’s. De regio Den Haag heeft alleen 
samenwerkingstrajecten zij-instroom met een beperkt 
aantal besturen. Je kunt voor de leslocatie Den Haag 
dus geen open inschrijving/aanmelding doen. 

• In Rotterdam en Haarlem is donderdag de vaste 
lesdag van 09.00 - 16.30 uur.

• In Den Haag is woensdag de vaste lesdag van  
09.00 - 16.30 uur.

Stap 5: Startbekwaamheidsassessment

Na afronding van het portfolio en een positief 
toetsresultaat voor alle modules, volgt het start-
bekwaamheidsassessment in de vorm van een 
criteriumgericht interview. Verloopt dat goed, dan 
ben je een startbekwame leraar en ontvang je een 
getuigschrift zij-instroom. Je bent dan bevoegd om les 
te geven in het primair onderwijs.

Stap 6. Aanstelling bij de school

In overleg met de basisschool bepaal je hoeveel 
dagen je werkt in welke groep. Samenwerken met en 
begeleiding van een ervaren leraar zijn belangrijk voor 
een goede start. Zo bouw je het lesgeven geleidelijk op 
en sta je in korte tijd geheel zelfstandig voor de groep. 
Ook kun je zo wennen aan je nieuwe werkomgeving en 
de combinatie van werken en leren.

De begeleiding
Je krijgt de volgende begeleiding:
• Een ervaren leraar ondersteunt je dagelijks op 

de werkplek en let op de pedagogische en (vak)
didactische competenties. 

• Een schoolopleider/coach en tevens contact-
persoon voor Pabo zij-instroom voert de 
voortgangsgesprekken en kijkt naar de 
brede ontwikkeling in samenhang met het 
scholingsprogramma. 

• De directeur geeft feedback op competenties en 
voert de normale functionerings- en beoordelings-
gesprekken. 

• Een leercoach van Pabo zij-instroom ondersteunt je 
gedurende de opleiding.

Elk halfjaar zijn er voortgangsgesprekken tussen de 
schoolopleider/coach, directeur, leercoach en jou.

Kosten en subsidie
De kosten voor scholing, inclusief het geschiktheids- en 
startbekwaamheidsassessment, bedragen € 12.500. 
Het schoolbestuur betaalt deze kosten en kan daarvoor 
subsidie aanvragen. Alle informatie hierover staat op de 
website van DUO.

Meer weten?
Heb je behoefte aan meer informatie? Stel dan je vraag 
via zij-instroom.pabo@inholland.nl.
Website inholland.nl/pabo/zij-instroom.

“Wat me aansprak, is dat je gelijk de 

praktijk in gaat. Ik ben een doener, 

laat het me maar ervaren.”

Laura Sintenie, zij-instromer



Volg ons op Instagram:
 inhollandpabohaarlem
 inhollandpabodenhaag
 inhollandpaborotterdam

Volg ons op LinkedIn:
Linkedin.com/company/
pabo-verkorte-deeltijd-hogeschool-inholland

Den Haag | Haarlem | Rotterdam

Meer informatie? 
Ga naar inholland.nl/paboindeeltijd

Hoewel deze brochure met de grootste zorgvuldigheid is samen-  

gesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud.


