
Pabo-studenten met een ho-achtergrond sneller voor de klas 

Informatiebrief met voorwaarden 

 

Hierbij laten we u weten dat studenten met een ho-achtergrond vanaf heden sneller voor de klas 

kunnen indien zij voldoen aan een aantal mijlpalen.  

 

In augustus 2018 is in de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ is deze mogelijkheid 

aangekondigd. In overleg tussen lobo, VH, Po-Raad en OCW zijn de mijlpalen opgesteld. Hieronder 

informeren wij u hierover. 

 

De vereiste mijlpalen 

Een pabostudent met een al afgeronde ho-opleiding kan als leraar in het po worden 

benoemd/aangesteld, als hij /zij: 

- Bewezen heeft ‘beroepstakenbekwaam’  te zijn (door de bijbehorende opleidingsonderdelen 

met succes te hebben afgerond); en 

- De Wiscat met succes heeft afgerond; en 

- De bij ‘beroepstakenbekwaam’ behorende stage(s) met succes heeft afgerond. 

 

Een student die aan bovenstaande voldoet en van het traject gebruik wil maken, moet een po-

bestuur vinden dat hem/haar wil aanstellen of benoemen. Dit bestuur dient met de student en de 

lerarenopleiding een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst te sluiten van maximaal 2 

jaar. In die periode moet de student de pabo-opleiding afronden. 

 

Studenten blijven student 

Studenten die het traject gaan volgen, blijven student in de zin van de WHW. Dit betekent dat zij 

hun bacheloropleiding geheel moeten afronden, en een bachelor-graad ontvangen. Besturen 

kunnen dan ook geen beroep doen op de subsidie zijinstroom volgens de Regeling subsidie 

zijinstroom. 

 

Pabo’s kunnen dit traject optioneel aanbieden 

Zoals voor vrijwel alle varianten in opleidingen, geldt dat pabo’s niet verplicht zijn studenten die al 

een ho-opleiding hebben afgerond, het traject aan te bieden. Studenten kunnen er dan ook alleen 

aanspraak op maken, als de lerarenopleiding het traject aanbiedt. 

 

Vergelijking met zijinstromers in beroep 

Zijinstromers in beroep zijn mensen uit een andere sector/beroep, die een onderwijsbevoegdheid 

willen halen, en op grond van een afgeronde ho-opleiding via een geschiktheidsonderzoek een leer-

werktraject kunnen doen om een onderwijsbevoegdheid te behalen. Deze zijinstromers in beroep 

mogen vanaf dag één na het met goed gevolg afronden van het geschiktheidsonderzoek voor de 

klas staan. Zij volgen een scholings- en begeleidingstraject, dat is opgesteld tussen de 

zijinstromer, de school en de lerarenopleiding. Voor zijinstromers in beroep kunnen schoolbesturen 

een subsidie van 20.000,- aanvragen, als co-financiering en tegemoetkoming in scholings- en 

begeleidingskosten, en bv verlofkosten. 


