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In het onderstaande overzicht wordt weergegeven uit welke onderdelen het 
geschiktheidsonderzoek bestaat. Opleidingen kunnen hiervan afwijken. Als dat het geval is, 
geven opleidingen dat duidelijk vooraf en beargumenteerd aan. 
 

1. Intake 
Het geschiktheidsonderzoek start met een intake. Tot de intake behoren: 
o Check op toelaatbaarheid voor de route zij-instroom; 
o Check op motivatie en verwachtingen; 
o Afspraken maken voor een verplichte oriëntatie (meedraaien in het klasse- en 

schoolproces); 
o Aan de oriëntatie opdrachten koppelen voor het portfolio (er is een suggestie 

gedaan om een lesvoorbereiding op te nemen in het portfolio); 
o Uitleg over de Wiscat als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek; wijzen op 

noodzakelijke oefening/ voorbereiding; 
o Indien niet toelaatbaar of aarzeling over juistheid keuze: wijzen op alternatieven; 
o Uitleg opbouw portfolio 

 
2. Wiscat 

o De Wiscat wordt opgenomen in het geschiktheidsonderzoek.  
o Voor slagen voor de Wiscat wordt de norm van 103 of hoger gehanteerd. Voor de 

mogelijkheid om de Wiscat gedurende het geschiktheidsonderzoek te herkansen 
wordt een score tussen 70 –103 gehanteerd. Bij een score lager dan 70 wordt geen 
geschiktheidsverklaring afgegeven en volgt het dingend advies om voor een andere 
route te kiezen. 
NB  
Opleidingen kunnen van deze afspraken afwijken. In het geval van afwijkingen geeft 
de opleiding dat vooraf aan. 

 
3. Portfolio 

De kandidaat bouwt een portfolio op. Er volgen nog nadere afspraken over wat in ieder 
geval in het portfolio moet worden opgenomen ten behoeve van het CGI (zie 
hieronder). 



 
4. Praktijkles 

De kandidaat verzorgt een les in de beroepspraktijk. De praktijkles wordt bijgewoond 
door twee assessoren, waarbij één asssesor uit het beroepenveld afkomstig is en één 
van de opleiding of namens de opleiding. De praktijkles kan op de ‘eigen school’ 
plaatsvinden; in dat geval is (extra) verantwoording ten aanzien van validiteit en 
betrouwbaarheid van het (praktijk-) assessment noodzakelijk. 
 

5. CGI/ DOP-test 
Op basis van voldoende resultaat Wiscat, het praktijk-assessment en het portfolio 
wordt een CGI (criterium gericht interview) uitgevoerd. Daarbij is de suggestie gedaan 
om gebruik te maken van een test zoals de DOP-test (Docent – Ontwikkel- Programma: 
test, theorie-dag en portfoliogesprek).  
 

6. Geschiktheidsverklaring 
Een en ander leidt (al dan niet) tot de geschiktheidsverklaring. Aan deze verklaring 
wordt een scholingsvoorstel verbonden. De verklaring wordt afgegeven door de 
examencommissie van de betreffende instelling; de examencommissie hecht daarmee 
ook haar goedkeuring aan het scholingsplan. 
 

7. Beroep 
De afgewezen kandidaat heeft de mogelijkheid om bij de examencommissie van de 
betreffende opleiding in beroep te gaan. Bij afwijzing wordt gewezen op de 
mogelijkheid en de te volgen procedure. 
 

8. Tripartiete overeenkomst 
Bij bevonden geschiktheid wordt een tripartiete overeenkomst gesloten:  
werkgever – opleiding – kandidaat. Voor de tripartiete overeenkomst wordt nog een 
format ontwikkeld. Tot die tijd hanteren de opleidingen eigen formats. 

 
 


