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LOBO/LPNPO-voorstellen rond zij-stroom 
 
In aanvulling op de wettelijke kaders, stelt LOBO voor de volgende afspraken te hanteren: 
 
Geschiktheidsonderzoek 

� Er wordt gestreefd naar een redelijke prijsstelling, lager dan het maximumbedrag dat 
wettelijk gesteld mag worden. Afhankelijk van de inrichting van het assessment moet 
gedacht worden aan een tijdsinvestering van circa 25 uur. 

� Bij het beoordelen van het onderdeel ‘handelen in de klas’ is minstens één 
lerarenopleider (opleidingsassessor) betrokken. 

� In de verslaglegging komen de bekwaamheidseisen – zoals vastgesteld in september 
2017 – terug. 

� Wat het uitvoeren betreft van het geschiktheidsonderzoek: veelal gebeurt dit door een 
hogeschool. Het kan zijn dat in het kader van partnerschap gebruik wordt gemaakt van 
een externe partij; in deze afspraken is dan wel de betrokkenheid van de hogeschool 
geregeld door de verplichte inzet van de opleidingsassessor. 

� Geschiktheidsonderzoeken uitgevoerd door hogescholen worden door de hogescholen 
over en weer erkend. Geschiktheidsonderzoeken uitgevoerd door externe partijen 
zonder betrokkenheid van een hogeschool worden niet erkend. 

� In het geschiktheidsonderzoek wordt een advies voor een opleidingsroute 
geformuleerd. 

 
Onderdelen van de cursus 

� De overeengekomen opleidingsroutes worden vastgesteld in het tripartite overleg.  
De examencommissie van de opleiding beoordeelt het programma van de zij-instromer 
en keurt het programma goed, vóór deze kan starten.  

� Deelnemers aan de zij-instroomtrajecten moeten tijdens de opleiding voldoen aan de 
Landelijke Kennisbasistoets Rekenen, de Landelijke Kennisbasistoets Taal en de Aptis 
toets. 

� De pabo stimuleert dat de zij-instromer in verschillende bouwen ervaring opdoet en zo 
mogelijk op verschillende scholen van het betrokken schoolbestuur.  

  
 
 



 
 
 
 
 Bekwaamheidsonderzoek 

� De examencommissie van de opleiding keurt het bekwaamheidsonderzoek van de zij-
instromer goed, voor deze het getuigschrift krijgt. 

  
Algemeen 

� De pabo’s houden elkaar scherp op het zij-instroomtraject door regelmatig 
kennisuitwisselingen te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van peer-review. 
 

Wettelijke verplichting inzake aanstelling bij schoolbestuur  
Er is geen sprake van een wettelijke verplichting. Advies vanuit de opleidingen is minimaal 2 
dagen en maximaal 4 dagen. De ervaring wijst uit dat bij meer dagen de combinatie studie en 
werken eronder gaat leiden. 
 
 
 
  


