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Inleiding 
Dit is de regeling Zij-instroom in het beroep van Pabo Avans. Deze regeling bevat de rechten en plichten van de 

deelnemers en de opleiding met betrekking tot het onderwijs en toetsing, dat leidt tot het pedagogisch-

didactisch getuigschrift.  

De programmabeschrijving van het scholingstraject Zij-instroom in het beroep is opgenomen in bijlage 3. 
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Hoofdstuk 1:  

Algemene bepalingen 

1.1 Begripsbepalingen: 
 

 

• Assessor: een – door de examencommissie aangewezen – getrainde beoordelaar die vaardigheden en  

schriftelijke of mondelinge tentamens beoordeelt en op basis daarvan de uitslag vaststelt. 

 

• Bekwaamheidsonderzoek: hieruit moet blijken dat de deelnemer voldoet aan de 

bekwaamheidseisen voor leraren. De examencommissie van de opleiding keurt het 

bekwaamheidsonderzoek van de zij-instromer goed, voor deze het getuigschrift ontvangt. 

 

• Kandidaat: een persoon die zich heeft aangemeld voor het geschiktheidsonderzoek, 

scholingsprogramma en bekwaamheidsonderzoek en als dusdanig staat ingeschreven bij AVANS 

Hogeschool. 

 

• Digitale leeromgeving: In Blackboard (digitale leeromgeving) wordt informatie gegeven over de 

onderwijsorganisatie, onderwijsinhoud en toetsing. 

 

• Examencommissie: het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student/ 

deelnemer voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van 

kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad, zoals bedoeld in 

artikel 7.12 van de wet. 

                De examencommissie is bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de taken, die in de regeling 

                zijinstroom zijn toegewezen aan de commissie en die vallen binnen de bepalingen van artikel 7.12 van 

                de WHW 

                De examencommissie voert haar werkzaamheden uit op basis van de Onderwijs-en Examenregeling 

                (OER)  

• Examinator: degene die aangewezen is om een tentamen/examen af te nemen en de uitslag daarvan 

te bepalen. 

 

• Fraude: onder fraude bij toetsing, bij aanvragen voor vrijstellingen en aanvragen van examens wordt 

in ieder geval verstaan ieder handelen of nalaten door of vanwege een deelnemer, waardoor het 

vormen van een juist oordeel over diens kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk voor de 

examinator onmogelijk wordt gemaakt en/of het beïnvloeden van (onderdelen van) het 

examenproces met als doel het resultaat van het examen te beïnvloeden.' 

 

• Geschiktheidsonderzoek: onderzoek dat de aangemelde deelnemers voor zij-instroom succesvol moet 

afronden alvorens te mogen deelnemen aan het zij-instroomtraject. Het zij-instroom traject bestaat 

uit drie onderdelen:  

1. de beoordeling of de gevolgde opleiding en maatschappelijke beroepservaring; 

2. beoordeling van de betrokkene om per direct verantwoord les te kunnen geven;  
3. de beoordeling om welke scholing en begeleiding voor de deelnemer noodzakelijk wordt geacht om 

    met een goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. 

 

• Hogeschool: instelling voor hoger beroepsonderwijs, in dit geval AVANS Hogeschool. 

 

• Instelling: de Hogeschool. 
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• Instellingsbestuur: college van bestuur van Avans Hogeschool. 

 

• Stagecoach: een geschoolde medewerker van de opleidingsschool die de deelnemer begeleidt en 

beoordeelt in de beroepspraktijk van de opleidingsschool. 

 

• Landelijke toets: een toets die de opleiding op grond van landelijke afspraken binnen de Vereniging 

Hogescholen verplicht is af te nemen conform de landelijk afgesproken werkwijze en normering. 

 

• Leeruitkomst : onderwijseenheid zoals bedoeld in artikel 7.3 van de WHW: onderdeel van een 

opleiding waarin diverse thema’s en vakinhouden aan bod komen. 

 

• OER: Onderwijs en Examenregeling 

 

• Opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van het 

Bekwaamheidsonderzoek. 

 

• Opleidingsschool: een basisschool die, net als Avans Hogeschool, deel uitmaakt van Opleiden in de 

School. 

 

• Osiris: Het Student Informatie Systeem van Avans Hogeschool 

 

• Getuigschrift van bekwaamheden : het bewijs dat de deelnemer na het behalen van het 

bekwaamheidsonderzoek een bevoegd leerkracht in het basisonderwijs is. 

 

• Werkplekleren: Het zij-instroomtraject is een leer-werktraject, waarvan een substantieel deel -  60% - 

plaatsvindt op de werkplek door ‘learning on the job’.  

 

• Servicepunt: een voorziening waar deelnemers terechtkunnen met algemene vragen over de 

opleiding en administratie en voor het doorgeven van ziekmeldingen. 

 

• Blackboard : digitaal systeem waarin informatie wordt gegeven over de toetsorganisatie, toetsinhoud 

en studievoortgang van de deelnemer. 

 

• Osiris: Dit is het studie-informatiesysteem voor onderwijs en toetsen en waar de deelnemer zijn 

resultaten kan inzien. 

 

• Instituutsbegeleider: de begeleider die als taak heeft om de deelnemer te begeleiden bij een efficiënte 

en resultaatgerichte studieloopbaan vanuit de perspectieven van studievoortgang, 

loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling. 

 

• Tripartiete overeenkomst: hierin staat de overeengekomen leerroute van de deelnemer samen met 

de afspraken van de werkgever en opleiding.  
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Hoofdstuk 2: 

Onderwijsprogramma Zij-instroom 

2.1 Doelstelling scholingstraject Zij-instroom in het beroep: 

 
• De opleiding is gericht op het ontwikkelen van de bekwaamheden van de startbekwame leraar en leidt 

op tot het ‘Getuigschrift van bekwaamheden’ zoals bedoeld in artikel 7a.3 van de wet hoger 

onderwijs. 

 

• Met dit getuigschrift is de deelnemer algemeen benoembaar in het basisonderwijs en het speciaal 

(basis-) onderwijs, alsmede bevoegd om onderwijs te geven in een aantal vakken in het 

praktijkonderwijs. 

 

• Deelnemers aan het zij-instroomtraject moeten tijdens de opleiding voldoen aan de 

Landelijke Kennisbasistoetsen Rekenen-wiskunde en  Nederlandse taal. 

 

2.2 Opbouw en inrichting van de opleiding 
De focus ligt op het behalen van Leeruitkomsten (bijlage 1). 

Van de zij-instromer wordt verwacht dat hij zich ontwikkelt tot een startbekwaam leraar. De 

bekwaamheidseisen ten aanzien van het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch handelen zoals 

geformuleerd door de Onderwijscoöperatie en sinds 1 augustus 2017 geldend als de wettelijke 

bekwaamheidseisen voor het onderwijs vormen het uitgangspunt van het scholingstraject van de zij-instroom. 

Hierin is vastgelegd wat een startbekwaam leerkracht, en dus ook de zij-instromer, moet kennen en kunnen. 

(zie toetsmatrijzen bijlage 2).  

Om het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat de zij-instromer al heeft geleerd en meer ruimte te bieden 

voor differentiatie en flexibiliteit, wordt het scholingstraject omschreven in termen van leeruitkomsten.  
Deze beschrijven wat een zij-instromer wordt geacht te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na 

afronding van een leerperiode. Een leeruitkomst geeft aan wat de zij-instromer daadwerkelijk kan (Nuffic, 

2013; zie Tuning-project). 

Het gaat hier over ‘leren’ dat zowel informeel als formeel kan zijn en het gaat over output, waarmee de zij-

instromer laat zien wat hij geleerd heeft en zich eigen heeft gemaakt.  
In samenwerking met werkveldpartners zijn de wettelijke bekwaamheidseisen vertaald naar een 9-tal 

leeruitkomsten die de zij-instromer dient te behalen tijdens het scholingstraject:  

1. Beredeneerd aanbod (periodeplanning) ontwikkelen en bijstellen  

2. Lesgeven/begeleiden 

3. Toetsontwikkeling, toetsanalyse en verbeterplan 

4. Voeren van gesprekken: oudergesprekken, extern 
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5. Leerarrangement ontwikkelen 

6. Onderwijsverbetering in de klassensituatie  

7. Visie en schoolontwikkeling(sthema) 

8. Professionele ontwikkeling 

9. Kennisbases 

9a. Kennisbasis Nederlandse taal 

9b. Kennisbasis rekenen - wiskunde 
 

 

2.3 Onderwijsaanbod 
Het onderwijsmodel voor de zij-instroom bestaat uit een combinatie van werkplekleren (60%), zelfstudie en 

online leren (30%) en contactonderwijs (10%). Het biedt mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren 

en leren in diverse settings. Een goede mix draagt bij aan de efficiency en de kwaliteit. 

   

       

Het contactonderwijs vindt tweewekelijks op de vrijdagen plaats op Pabo Avans Hogeschool en wordt verzorgd 

door docenten van de opleiding (zie programma in bijlage 3). 

In de ochtend staan 1 of meerdere leeruitkomsten centraal. M.b.v. ingebrachte casuïstiek worden 

onderwijskundige en pedagogische inzichten gekoppeld aan deze leeruitkomsten. In de middag wordt de 

vakinhoudelijke en vakdidactische kennis vanuit de verschillende vakgebieden gekoppeld aan de 

leeruitkomsten . De structuur van de contactmomenten is gelijk voor de zij-instromers en de inhoud zal, zo veel 

als mogelijk, op maat worden afgestemd op de behoeften en ontwikkelmogelijkheden van de zij-instromer. 

Het zij-instroomtraject is een leer-werktraject, waarvan een substantieel deel -  60% - plaatsvindt op de 

werkplek door ‘learning on the job’.  

De wijze waarop de zij-instromer op de werkplek ingezet kan worden, is afhankelijk van de opleidingsfase 

waarin de zij-instromer zich bevindt. Er wordt gewerkt met drie fasen:  

• fase 1: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht samen met en onder 

begeleiding van een bevoegd groepsleerkracht;  

• fase 2: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht onder supervisie van de 

groepsleerkracht bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. Er is sprake van begeleiding op afstand;  

• fase 3: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht en draagt de 

verantwoordelijkheid voor de groep; de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.    
De zij-instromer dient naast de onderwijs-en begeleidingsactiviteiten in de eigen groep –de stamgroep -

ervaring op te doen in een andere bouw. We hanteren de verdeling jonge kind (groep 1 –4) en oudere kind 

(groep 5 –8). In overleg met de begeleiders en afhankelijk van de leeruitkomsten waaraan gewerkt wordt, 

bepaalt de zij-instromer in welke groep hij deze ervaring op gaat doen. Hij dient minimaal 40 dagen in een 

andere groep mee te draaien: 20 dagen jongere kind, waarvan minimaal 10 in groep 1-2 en 20 dagen oudere 
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kind. Ervaring opdoen betekent ook onderwijs-en begeleidingsactiviteiten uitvoeren.  

Het ritme van deze brede oriëntatiedagen wordt in overleg met de werkgever en de opleiding bepaald (b.v. 

allemaal in jaar één of meer verdeeld over twee jaar). Het doorstromen van fase 1 naar 2 verloopt geleidelijk, 

voor de overgang van fase 2 naar 3 wordt een performance-assessment afgenomen ,gericht op de deels 

aangetoonde leeruitkomsten 1 Beredeneerd aanbod en 2 Lesgeven en begeleiden (bijlage 4). 

Het gehele zij-instroomtraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek . 

 

Het leer- en begeleidingstraject is flexibel en de begeleiding zal dus worden afgestemd op het 

ontwikkelingsproces van de zij-instromer. De duur van het leer-en begeleidingstraject bedraagt maximaal 24 

maanden. Indien door onvoorziene omstandigheden het traject niet kan worden afgerond binnen deze termijn, 

dan dient het bestuur tijdig een verzoek in te dienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor een 

verlenging van de vrijstelling van de onderwijsbevoegdheid voor de betreffende zij-instromer. Dit is de 

verantwoordelijkheid van het bestuur en de zij-instromer.  
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Hoofdstuk 3:  
Geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoek 
3.1: Geschiktheidsonderzoek 

 
1. Voorwaarden om een geschiktheidsonderzoek aan te vragen. 

Het schoolbestuur heeft bij Avans een geschiktheidsonderzoek aangevraagd in het kader van de wetgeving zij-

instroom in het beroep leraar primair onderwijs. 

Om zij-instromer te worden in het primair onderwijs, moet je beschikken over:  

• minimaal een afgeronde hbo-bachelor (240 credits);  

• voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring;  

• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

• Gedurende de voorbereiding op en de afname van het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je 

verbonden bent als stagiair aan één of meerdere scholen; wel moet één school uitspreken dat je bij een 

positieve geschiktheidsverklaring een aanstelling van 2 jaar krijgt (deze moet minimaal 0,4 fte omvatten).   

 

2. Het geschiktheidsonderzoek wordt op aanvraag van het bevoegd gezag dat voornemens is de deelnemer 

te benoemen of tewerk te stellen zonder benoeming, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

van Avans Hogeschool.  

Avans Hogeschool betrekt bij het geschiktheidsonderzoek het bevoegd gezag dat voornemens is de deelnemer 

te benoemen of tewerk te stellen zonder benoeming. 

 

Het geschiktheidsonderzoek omvat: 

 

• de beoordeling of de gevolgde opleiding(en) en de maatschappelijke of beroepservaring van 

betrokkene, in onderlinge samenhang bezien, van voldoende belang zijn in verhouding tot de door 

deze beoogde werkzaamheden aan een school, en indien dat het geval is; 

 

• het onderzoek naar de geschiktheid van de deelnemer voor die werkzaamheden, waartoe in ieder 

geval wordt gerekend de beoordeling of betrokkene in de feitelijke klassituatie tot verantwoord 

lesgeven in staat is, alsmede; 

 

• de beoordeling, welke scholing en begeleiding voor de deelnemer noodzakelijk moeten worden geacht 

om met goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. 

 

3. Het geschiktheidsonderzoek is erop gericht, vast te stellen of de deelnemer in voldoende mate beschikt 

over kennis, inzicht en vaardigheden om te kunnen worden belast met het geven van onderwijs dat 

voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen, in aanmerking nemend dat de deelnemer in de periode 

van benoeming of tewerkstelling zonder benoeming begeleid en verder geschoold zal worden om met 

goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. De in de eerste volzin bedoelde 

kennis en vaardigheden en het in die volzin bedoelde inzicht zijn afgeleid van de in de Wet op het primair 

onderwijs, artikel 32a, eerste lid, bedoelde bekwaamheidseisen en omvatten in het bijzonder 
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beroepsmatige vaardigheden. Het bekwaamheidsonderzoek is zodanig ingericht dat daarbij in gelijke mate 

zijn betrokken: 

 

• personen die zijn belast of belast zijn geweest met het geven van onderwijs aan een lerarenopleiding;  

• schoolopleider of niet zijnde personeelsleden van het bevoegd gezag die betrokken zijn bij het 

geschiktheidsonderzoek. 

 

4. Ten behoeve van het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek is de aanvrager aan de instelling die het  

onderzoek zal verrichten, een bedrag van €1750,- verschuldigd. 

 

3.2: Geschiktheidsverklaring  
 

• Aan de kandidaat die in het  geschiktheidsonderzoek voldoende aantoont geschikt te zijn voor het 

beroep van leraar en in staat wordt geacht binnen 24 maanden na benoeming of tewerkstelling 

zonder benoeming tot leraar met goed gevolg deel te nemen aan het bekwaamheidsonderzoek, wordt 

een geschiktheidsverklaring afgegeven (bijlage 5). 

 

• Een scholingsplan (bijlage 6) waarin beschreven welke scholing en begeleiding voor de deelnemer 

noodzakelijk moeten worden geacht om met goed gevolg deel te kunnen nemen aan het 

bekwaamheidsonderzoek, wordt als bijlage toegevoegd aan de geschiktheidsverklaring. 

 

• Het schoolbestuur, de zij-instromer en de lerarenopleiding sluiten voor het scholings- en 

begeleidingstraject een tripartiete- en scholingsovereenkomst af (bijlage 7).  

 

 

3.3: Inrichting bekwaamheidsonderzoek 
 

• De kandidaat dient een aanvraag in bij het instellingsbestuur. 

 

• Het bekwaamheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 

van de betrokkene, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek. Het 

bekwaamheidsonderzoek richt zich in het bijzonder op kennis, inzicht en vaardigheden die de 

deelnemer blijkens het geschiktheidsonderzoek nog behoorde te verwerven. 

 

• Het bekwaamheidsonderzoek is zodanig ingericht dat daarvan in ieder geval deel uitmaakt een, zo 

nodig in tijd gespreide, beoordeling van het functioneren in de praktijk op die onderdelen waarop 

scholing en begeleiding noodzakelijk zijn geacht. Voor Pabo Avans betekent dit dat Leeruitkomst 2  

(Lesgeven en begeleiden) moet worden aangetoond en dat het performanceassessment van fase 2 

naar 3 voldoende moet zijn afgerond.  

Het onderzoek bestaat uit:  

 

Een portfolio over de ontwikkeling van de professionele identiteit a.d.h.v. het beoordelingsformulier 

van leeruitkomst 8 en documenten over de voortgang van het zij-instroom traject en de 

beoordelingen van leeruitkomst 1 t/m 7 en 9. 

Een presentatie van: 

- de professionele ontwikkeling; 

- leer- en ontwikkelpunten op de vier bekwaamheidseisen: pedagogisch bekwaam, vakdidactisch 

        bekwaam, vakinhoudelijk bekwaam en professionele bekwaamheid & kwalificatie; 

 

Een criterium-gericht interview over het portfolio en de inhoud van de presentatie. 
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Het bekwaamheidsonderzoek heeft tot doel te toetsen of de kandidaat in aanmerking komt voor het 

Getuigschrift van bekwaamheden. De kandidaat toont aan te voldoen aan de bekwaamheidseisen. 

 

Bij het met goed gevolg afsluiten van het bekwaamheidsonderzoek wordt binnen twee weken nadat 

het onderzoek is afgesloten het getuigschrift verstrekt. 

 

In het beoordelingsformulier van het bekwaamheidsonderzoek wordt de beoordeling van het 

portfolio, de presentatie en het criterium-gericht interview van het bekwaamheidsonderzoek 

gebundeld . 

Bij die beoordeling is in ieder geval personeel betrokken dat daartoe door het bevoegd gezag, bedoeld 

in artikel 176c van de Wet op het primair onderwijs, artikel 162f, eerste lid, van de Wet op de 

expertisecentra of artikel 118l, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt 

aangewezen. 

 

• De periode van scholing en begeleiding wordt zodanig ingericht dat daarin voor de deelnemer in elk 

geval tweemaal de gelegenheid bestaat het bekwaamheidsonderzoek te ondergaan. 

 

3.4: Waarborgen kwaliteit bekwaamheidsonderzoek 

 
Ter waarborging van de kwaliteit van het bekwaamheidsonderzoek: 

 

• draagt het instellingsbestuur er zorg voor dat de personen die dit onderzoek afnemen daarvoor 

voldoende geschikt zijn; 

 

•  stelt het instellingsbestuur de inrichting van het bekwaamheidsonderzoek vast; 

 

• draagt het instellingsbestuur zorg voor een duidelijke positie van de betrokkene in het 

bekwaamheidsonderzoek; 

 

 

3.5: Procedure afgifte Getuigschrift van bekwaamheden (bijlage 8) 

 
•  Aan degene die met goed gevolg het bekwaamheidsonderzoek heeft afgesloten, verstrekt het 

instellingsbestuur binnen twee werkweken nadat het onderzoek is afgesloten het getuigschrift, bedoeld in 

artikel 7a.3, van de WHW. 
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Hoofdstuk 4:  

De opleiding  

4.1 Algemeen  
1. Tot het afleggen van toetsen zijn diegenen gerechtigd die beschikken over een geschiktheidsverklaring voor 

het scholingstraject zij-instroom in het beroep.  

 

2. Elke onderwijseenheid (Leeruitkomst) bestaat uit één toets, zoals bedoeld in artikel 7.3.3 van de wet hoger 

onderwijs. Een toets omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer 

betreffende een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek, 

zoals bedoeld in artikel 7.10.1 van de wet hoger onderwijs.  

3 .Een deelnemer moet alle Leeruitkomsten, zoals vermeld in het scholingsplan afleggen met inachtneming van 

het volgende:  

• Indien een eerste afname een onvoldoende waardering oplevert, kan de deelnemer in het lopende 

studiejaar gebruik maken van een herkansing.   

• Alleen toetsen waarvoor een onvoldoende beoordeling is behaald, kunnen worden herkanst.  

• Lopende het studiejaar is permanent online inzage van toetsresultaten mogelijk via het 

studentinformatiesysteem.  

• Deelnemers dienen voorrang te geven aan deelname aan toetsen op Avans Hogeschool boven 

studieverplichtingen elders.  

4.2 Vorm van de toetsing  
• Onder toets worden alle vormen van toetsing verstaan, waarbij de beoordeling VLD/NVD wordt 

toegekend. 

• In het toetsplan (bijlage 2) is een overzicht van de toetsen opgenomen, inclusief de toetsvorm (zie 

bijlage 3). 

• De toetsvormen bestaan uit het aantonen van  Leeruitkomsten. Elke leeruitkomst bestaat uit een 

prestatie, een verantwoording en een reflectie. De vormen die hierin worden gehanteerd zijn een 

praktijkbeoordeling, mondelinge verantwoording, schriftelijke verantwoording en een portfolio.  

• Het opleidingstraject bestaat uit 3 fasen. De overgang van fase 1 naar 2 verloopt geleidelijk. Voor de 

overgang van fase 2 naar 3 zal een performance-assessment worden afgenomen gericht op de 

leeruitkomsten 1(Beredeneerd aanbod) en leeruitkomst 2 (Lesgeven en begeleiden). 

• Bij elke toets is toetsinformatie beschikbaar in de toetsconstructie-documenten. In deze documenten 

zijn de toetsmatrijzen en de beoordelingsmodellen uitgewerkt. Deze toetsconstructie-documenten zijn 

te vinden in de digitale leeromgeving.  

4.3 Toetsgelegenheid  
• De Leeruitkomsten 1 t/m 7 kunnen op ieder moment binnen de twee jaar aangeleverd worden. 

Leeruitkomst 8 maakt deel uit van het bekwaamheidsonderzoek. De kandidaat meldt dit moment bij 

de begeleider en de logistiek coördinator zij-instroom van de instelling, zodat een onafhankelijk 

beoordelaar kan worden ingezet. 

• Voor elke toets geldt dat de deelnemer tweemaal per studiejaar kan deelnemen.  

• De deelnemer heeft recht tot deelname in één studiejaar. 
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• Als de inhoud of vorm van een toets wijzigt, dan blijft het recht tot deelname één studiejaar geldig, 

vanaf het moment dat de toets voor de eerste keer is aangeboden.  

• Het werkplekleren wordt expliciet beoordeeld door middel van Leeruitkomst 2 (Lesgeven en 

begeleiden) en het performance-assessment voor de overgang van fase 2 naar 3 (zie bijlage 3: 

Begeleidingsplan).  

 

4.4 Inschrijving voor toetsen  
• Voor alle Leeruitkomsten dient de kandidaat zich te melden bij de aan hem toegewezen 

instituutsbegeleider en de logistiek coördinator van de zij-instroom. De kandidaat levert de 

Leeruitkomst aan via de digitale leeromgeving. Een onafhankelijke examinator van de instelling 

beoordeelt de aangeleverde Leeruitkomst. 

• Voor de landelijke kennistoetsen dient de kandidaat zich in te schrijven via Osiris.  

4.5 Beoordeling  
• Bij de beoordeling van de Leeruitkomsten 1t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmodel. 

In dit model is de wijze van becijfering uitgewerkt (zie bijlage 2).  

• De beoordeling van een toets wordt uitgedrukt in een voldoende of onvoldoende.  

• Bij de overgang van fase 2 naar 3 wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmodel. 

• De toetsmatrijzen en de beoordelingsformulieren zijn te vinden in de Blackboard courses. 

4.6 Vaststelling en bekendmaking uitslag  
• De uitslag van de Leeruitkomsten worden bekendgemaakt via het desbetreffende 

studentinformatiesysteem, uiterlijk 15 werkdagen na het einde van de toets.  

• Via het desbetreffende studentinformatiesysteem heeft de deelnemer zicht op zijn behaalde 

studieresultaten. Aan een eventuele verkeerde registratie in het desbetreffende 

studentinformatiesysteem kunnen geen rechten worden ontleend.  

• Bij een met een voldoende resultaat afgesloten Leeruitkomst, kan een deelnemer niet deelnemen aan 

een volgend aanbod. 

4.7 Inzage  
• De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van zijn resultaat.  

• De procedure toetsinzage is van toepassing.  

• De deelnemer heeft tot uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke 

toets op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, als de opleiding niet voorzien heeft in een 

gezamenlijke inzage.  

• Voor alle inzagemomenten moet een afspraak worden gemaakt met de beoordelaar, minimaal 15 

werkdagen nadat de toets is aangeboden.  

4.8 Geldigheidsduur  
• De geldigheidsduur van voor leeruitkomsten behaalde resultaten is onbeperkt, tenzij wordt 

aangetoond dat de getoetste kennis, inzichten en/of vaardigheden is verouderd.  

4.9 Bewaartermijnen  
• Het instellingsbestuur heeft een procedurebeschrijving vastgesteld voor de archivering van 

documenten die voortkomen uit o.a. het proces van toetsing en beoordeling.  

• De bewaartermijnen van de in lid 1 bedoelde documenten zijn vastgesteld op basis van de Selectielijst 

Hogescholen 2013 (actualisatie 2019).  

• Na de genoemde termijnen worden de gegevens en documenten vernietigd. 
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4.10 Fraude  

• Fraude is een schending van het vertrouwen in (toekomstig) integer handelen en niet verenigbaar met 

de uitoefening van het beroep. Onder fraude bij toetsing, bij aanvragen voor vrijstellingen en 

aanvragen van examens wordt in ieder geval verstaan: ieder handelen of nalaten door of vanwege een 

deelnemer, waardoor het vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en vaardigheden 

geheel of gedeeltelijk voor de examinator onmogelijk wordt gemaakt en/of het beïnvloeden van 

(onderdelen van) het examenproces met als doel het resultaat van het examen te beïnvloeden.  

 

• Bij het constateren van (mogelijke) fraude wordt de examencommissie op de hoogte gesteld en deze 

handelt overeenkomstig het fraudeprotocol . Hierbij verwijzen we naar het protocol zoals deze  is 

beschreven in het OER  van de reguliere opleiding. 

 

4.11 Landelijke kennisbasistoetsen (10voordeleraar)  
• Voor rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt het volgende: de vakdidactische en vakinhoudelijke 

kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbases die 

landelijk zijn overeengekomen.  

• Per studiejaar zijn er vijf toetsrondes. De hogescholen die de opleiding tot leraar basisonderwijs 

aanbieden, zijn verplicht voor deelnemers deelname aan minimaal twee toetsrondes in een studiejaar 

te faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd.  

• De landelijke kennistoetsen rekenen-wiskunde en Nederlandse taal maken onderdeel uit van het 

scholingstraject. Voor de Engelse taal is de Aptis-toets: test for teacher onderdeel van het 

scholingstraject.  
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Hoofdstuk 5.  

Begeleiding 
De inhoud van het opleidingstraject bevindt zich tussen de drie zijden van de Gouden Driehoek, daar krijgen 

leren en opleiden vorm. Onderstaand model beschrijft de drie actoren die betrokken zijn bij leren op de 

werkplek als onderdeel van een opleidingstraject. Het model geeft aan dat de drie partners met elkaar een 

relatie hebben. Dat ze alle drie invloed hebben op de inhoud van het leertraject.  

 

De opleiders van de opleiding en de begeleiders van de werkplek ondersteunen de zij-instromer in zijn of haar 

leerproces en zorgen mede voor een samenhangend geheel aan activiteiten. De lerende participeert, voert 

activiteiten uit en geeft zelf betekenis aan de activiteiten. Leren op de werkplek komt tot stand doordat de 

lerende gebruik maakt van de mogelijkheden op de werkplek (Timmermans,2012) 

Naast de scholingsovereenkomst die de zij-instromer bij aanvang van het traject heeft ontvangen wordt een 

begeleidingsplan (zie bijlage) opgesteld tussen de opleiding, het bevoegd gezag en de zij-instromer. Het 

begeleidingsplan  beschrijft de kaders van het begeleidingstraject zoals dat is vormgegeven door Pabo Avans 

Hogeschool. Het biedt de zij-instromer, de werkplekbegeleider en de instituutsbegeleider richtlijnen voor en 

handvatten bij het vormgeven van de begeleiding. Tevens staan de afspraken en richtlijnen t.a.v. de 

begeleiding van de zij-instromer in dit document beschreven. Aanvullingen op dit plan worden vastgelegd en 

ondertekend door alle partijen. 
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Hieronder volgt per leeruitkomst:   
- een korte omschrijving van de leeruitkomst;    
- het (de) bijbehorende toetsproduct(en); toetsing bestaat vrijwel altijd uit een product (P), 
verantwoording (V) en reflectie (R) en;    
De nummering verwijst naar de nummering zoals deze gehanteerd wordt in het document Herijking 
Bekwaamheidseisen: verantwoording van de Onderwijscoöperatie (2014). De letters P - V - R geven 
aan of deze indicator aangetoond dient te worden in het product of prestatie (P), de verantwoording 
(V) of de reflectie (R).   

Bijlage 1: 
LEERUITKOMSTEN GEKOPPELD AAN BEKWAAMHEIDSEISEN 

 

LEERUITKOMST 1. BEREDENEERD AANBOD 

Onder beredeneerd aanbod verstaan we onderwijsaanbod dat bestaat uit betekenisvolle samenhangende 

leeractiviteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsbehoefte en talenten van de leerlingen. 

Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod 

gedifferentieerd aangeboden. 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de leerkracht de ontwikkeling van de (individuele) leerling in 

beeld brengt met de van daaruit benodigde aanvullende en extra onderwijsbehoefte ten aanzien van de 

verschillende vak- en vormingsgebieden. Het beschreven aanbod laat zien dat de ontwikkelingsgebieden 

voldoende aan bod komen, doelgericht zijn en voldoende uitdaging bieden tot ontwikkeling op verschillende 

niveaus. De leraar brengt in beeld op welke wijze hij de leerling(en) in hun onderwijsbehoeften begeleidt, volgt 

en hoe hij het leerrendement evalueert en bijstelt.  

Het aanbod is voor 8 tot 12 weken ontwikkeld en is afgezet tegen de (groeps)jaarplanning.  

 

BEKWAAMHEIDSEISEN 

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 
uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 2.5. De leraar overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn 
onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs. De leraar 
kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

P 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 
interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 
kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor 
het vervolgonderwijs.  

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  
a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

V 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 
kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 
op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 
worden.  

V 2.4. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van de leerjaren 
waarin hij werkt, bijvoorbeeld onderbouw/middenbouw of middenbouw/bovenbouw, of een andere 
geclusterde indeling van leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is.  

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 
relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 
leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en 
recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

V 3.3. De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 
voldoen.  
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V 3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 
daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 
vastgesteld.  

v 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 
onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproducten:   

• beredeneerd aanbod (periodeplanning) 1;   

• toets / evaluatie;    

• beredeneerd aanbod 2;    
B. Verantwoording van het beredeneerde aanbod;   
C. Reflectie op de ontwikkeling op het gebied van het ontwikkelen en bijstellen van beredeneerd aanbod.   
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LEERUITKOMST 2. LESGEVEN & BEGELEIDEN 

De leraar voert het door hem ontworpen onderwijs uit, afgestemd op verschillende behoeften van leerlingen 

(en passend bij de schoolvisie). Dit betekent dat de leraar aansluit bij de diverse (leer)behoeften van de 

kinderen en differentieert in zowel de instructie als de begeleiding. Hierbij zal de leraar een effectieve 

leerkrachtcommunicatie hanteren, kan hij begeleiding en instructie geven op het juiste leerniveau, past hij 

betekenisvolle en gevarieerde werkvormen toe en hanteert passende digitale leermiddelen.  

De leraar realiseert een krachtige leeromgeving met een duidelijke organisatie en adequaat 

klassenmanagement. De leraar communiceert in heldere taal over zijn/haar verwachtingen en kan leerdoelen 

helder communiceren richting kinderen.  

De leraar stimuleert, inspireert en motiveert leerlingen en draagt daarmee bij aan hun ontwikkelkansen- en 

perspectieven. De leraar begeleidt de leerlingen bij de verwerking van de aangeboden leerstof, stelt 

stimulerende vragen en geeft opbouwende gerichte feedback op taak en aanpak. De leraar stimuleert 

samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.  

 

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 

kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 

op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 

worden.  

P 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 

kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor 

het vervolgonderwijs.  

P 3.9. De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:  

a. Een adequaat klassenmanagement realiseren.  

b. Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te 

halen.  

c. De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt 

moet worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen.  

d. Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.  

e. De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij 

instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.  

f. De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte 

feedback geven op taak en aanpak.  

g. Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. 

P 4.6. De leraar kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

P 4.7. De leraar kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. 

P 4.8. De leraar kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 

P 4.9. De leraar kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 

P 4.10. De leraar kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren. 

P 4.11. De leraar heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet 

daar recht aan. 

p 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

V 4.1. De leraar heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die 

voor zijn onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de 

communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

V 4.2. De leraar heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 
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V 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

V 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en 

het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

V 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

v 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

 
Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsprestaties:   

• lesuitvoering in de groep;   

• begeleiding van een groep(je) leerling(en);    
B. Verantwoording van de lesuitvoering en de begeleidingssituatie;   
C. Reflectie op de ontwikkeling in het lesgeven en begeleiden (uitvoeren van onderwijs).   
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LEERUITKOMST 3. ONDERWIJSEVALUATIE: TOETSONTWIKKELING, ANALYSE EN VERBETERPLAN  

De leraar kan toetsen selecteren, ontwikkelen, toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de 

kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie 

verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn onderwijs, waar nodig, bijstellen.  

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen 

passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, toetsresultaten 

beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan 

bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn 

onderwijs waar nodig bijstellen. 

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

a. De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.  

b. Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang 

gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

V 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen 
passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, toetsresultaten 
beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan 
bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn 
onderwijs waar nodig bijstellen. 

v 3.10e. Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.  

 
Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproducten:   

• ontwikkelde toets;   

• toetsanalyse;   

• verbeterplan;    
B. Verantwoording van de toetsontwikkeling, analyse en verbeterplan;   
C. Reflectie op de ontwikkeling in het selecteren, ontwikkelen, analyseren van toetsen en het bijstellen van 
onderwijs.   
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LEERUITKOMST 4. HET VOEREN VAN (OUDER)GESPREKKEN 

De leraar voert gesprekken met belanghebbenden rondom het kind (ouders, verzorgers, collega’s, externe 

instanties etc.) en legt hierbij verantwoording af over het pedagogisch en didactisch handelen 

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven; 

hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 

supervisie en intervisie.  

g. De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.  

P 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

p 4.14. De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun 

professionele verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn. 

 
Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsprestaties:   

• Voeren van een (ouder)gesprek;   
B. Verantwoording van het voeren van een gesprek;   
C. Reflectie op de ontwikkeling van het communiceren met (externe) betrokkenen.   
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LEERUITKOMST 5. LEERARRANGEMENT ONTWIKKELEN  

De leraar kan een leerarrangement voor midden- en bovenbouwgroep of onderbouwgroep ontwikkelen 

waarbij een totale set van leer- en ontwikkelactiviteiten, werkvormen en benodigde bronnen om het onderwijs 

uit te voeren is uitgewerkt. Onder de term bronnen wordt verstaan: methoden, mensen, materialen en digitale 

informatie. Een leerarrangement wordt vormgegeven in gevarieerde (thematische) activiteiten die leerlingen 

inspireren, ondersteunen en aanzetten tot zelfstandig werken / ontwikkelen.  

Een leerkracht kan een leerarrangement samenstellen en onderbouwen. Een leerarrangement richt zich op 

ongeveer vier weken thematisch onderwijs. Vanuit geïntegreerd vakkenaanbod leidt het onderwijs toe naar het 

bereiken van gestelde doelen. De doelen zijn afgeleid uit de leer- en ontwikkelingslijnen. De visie van de school 

kan invloed uitoefenen op de gestelde doelen. Afgebakende doelen worden aan de leerlingen bekend gemaakt 

of samen met de leerlingen opgesteld. Oudere kinderen ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende houding. 

Dankzij heldere instructie die aansluit bij de beginsituatie, de leerstrategie en de leerbehoefte(n) worden de 

leerlingen gestimuleerd zich te ontwikkelen. Er wordt een gedifferentieerd aanbod aangeboden vanuit een 

geanalyseerde beginsituatie. Momenten om informatierijke feedback te geven, worden tussentijds gepland.  

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

b. Samenhangende lessen uitwerken met passende werkvormen, mat. erialen en media, afgestemd op 

het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.  

c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

p 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

P 2.1De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen 

van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een 

begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

V 2.3. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere vakken; dit 

kan ook een deel van een leergebied zijn. 

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 

leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en 

recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

V 3.4. De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en 

pedagogisch- didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan.  

v 3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 

vastgesteld.  

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproducten:   

• Leerarrangement voor groep 1 – 2;   

• Leerarrangement voor de midden- of bovenbouw;    
B. Verantwoording van het ontwerp van de leerarrangementen;   
C. Reflectie op de ontwikkeling van het ontwerpen.   
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LEERUITKOMST 6. ONDERWIJSVERBETERING IN DE KLASSENSITUATIE   

De leraar onderzoekt een probleemsituatie van een individuele leerling, groepje leerlingen of de groep, zodanig 

dat de leraar zijn handelingsmogelijkheden inzichtelijk maakt en zijn onderwijs verbetert t.b.v. de 

desbetreffende leerling(en).  

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 

praktijkproblemen. 

P 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 

maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

c. Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 

doorverwijzen.  

p 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen. 

p 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met 

hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

V 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

v 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen. 

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproduct:   

• Onderzoeksrapport onderwijsverbetering;   
B. Verantwoording van het onderzoek;   
C. Reflectie op de ontwikkeling van het onderzoeken.   
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LEERUITKOMST 7. VISIE & SCHOOLONTWIKKELING  

Een leerkracht handelt zowel vanuit zijn eigen visie en mogelijkheden als vanuit de visie die opgesteld is door 

de school waar hij werkzaam is. Schoolontwikkeling richt zich op alle activiteiten die door de school worden 

ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te bevorderen. Het 

zijn voortdurende ontwikkelingsprocessen om de onderwijskwaliteit planmatig te verbeteren.  

In het meerjarenbeleidsplan en in het schoolplan is beschreven waaraan gewerkt gaat worden. De school stelt 

specifieke streefdoelen op en werkt planmatig aan het behalen van goede resultaten. Soms gaat het om de 

vraag op welke manier uitstekende resultaten ook de komende jaren vastgehouden kunnen worden, of hoe de 

school er maximaal aan bij kan dragen dat leerlingen zich ontwikkelen. Het kan ook zijn dat de school niet aan 

de wettelijke vereisten voldoet, de instructie in de les niet optimaal is, de scores op de toetsen achter lopen of 

de school zich onvoldoende onderscheidt. In alle gevallen is er werk aan de winkel. De Inspectie van Onderwijs 

ziet toe op de naleving van het schoolplan. Zo wordt de schoolontwikkeling gewaarborgd. Een goede school 

realiseert veel mogelijkheden voor de leerkrachten om met elkaar en van elkaar te leren.  

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 

maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

P 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met 

hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

V 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 

praktijkproblemen. 

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

f. Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn 

collega’s gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.  

 
Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproduct:   

• Zichtbare bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling door vertaling van een van 
de schoolontwikkelingsthema’s in concreet handelen in de praktijk;   

B. Verantwoording van de eigen bijdrage aan de uitvoering van het 

schoolontwikkelingsplan;   
C. Reflectie op de ontwikkeling van de uitvoering van de schoolontwikkelingsvragen op basis van eigen visie en 

de schoolvisie.   
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LEERUITKOMST 8. PROFESSIONELE ONTWIKKELING  

De leraar heeft een maatschappelijke opdracht en speelt een belangrijke rol in de vorming van zijn leerlingen 

tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die hun weg kunnen vinden in de maatschappij. De leraar weet 

vanuit een eigen visie op onderwijs professionele ruimte te creëren en te benutten om zodoende 

weloverwogen onderwijs-pedagogische keuzes te maken die het onderwijs vooruit brengen. De leraar denkt na 

over het ‘waartoe’ van zijn onderwijs. De leraar heeft een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte 

houding. Hij wil zich blijven ontwikkelen in zijn werk. Hij vindt het belangrijk om dat samen met zijn collega’s te 

doen en waarbij hij gebruik maakt van collegiale consultatie, intervisie, supervisie e.d.. Hij reflecteert continue 

op zijn professionele identiteit, zijn vakdidactisch en pedagogisch handelen en de samenwerking met collega’s, 

ouders en andere relevante stakeholders. 

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.5. Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling.  

P 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven; 

hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 

supervisie en intervisie.  

h. Hij is in staat tot kritische reflectie op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen. 

P 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en 

het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

P 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

P 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

  

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:   
A. Beroepsproduct:   

• Kritische reflectie n.a.v. het persoonlijk ontwikkelingsplan.   
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LEERUITKOMST 9. KENNISBASES 

De minimale kennis waarover iedere leerkracht basisonderwijs moet beschikken is landelijk vastgesteld: de 

kennisbasis. Deze eenheid van leeruitkomsten richt zich op een drietal kennisbases: Nederlandse taal, rekenen-

wiskunde en Engelse taal. De kennisbasis van deze vakken worden getoetst door middel van landelijke 

kennisbasistoetsen. De kennisbases van de andere vak- en vormingsgebieden worden geïntegreerd getoetst 

binnen de andere leeruitkomsten. 

Leeruitkomst 9a. Kennisbasis Nederlandse taal 

De kennisbasis Nederlandse taal omvat het begrippenkader dat aan de basis staat van de didactiek van het vak 

taal op de basisschool . De inhoud van deze kennisbasis is te vinden op www.10voordeleraar.nl. Op deze 

website vind je daarnaast ook de toetsgids, toetsdata, studietips van zij-instromers en docenten en het 

antwoord op veel gestelde vragen.  

Er wordt gedurende het traject een aantal colleges over dit onderwerp aangeboden. Daarnaast gebeurt 

voorbereiding op de toetsen zelfstandig en op eigen initiatief. Voor studiemateriaal verwijzen we naar de 

literatuurlijst.  

De leeruitkomst kennisbasis Nederlandse taal wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde 

meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je maximaal 

twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment afgenomen.   

Leeruitkomst 9b. Kennisbasis rekenen-wiskunde  

Het verwerven van kennis uit de kennisbasis rekenen-wiskunde is geen doel op zich. Het gaat er om wat een 

startbekwame leerkracht kán met deze kennis, namelijk deze kennis inzetten bij het realiseren van reken-

wiskundeonderwijs op de basisschool. Het geheel aan reken-wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van 

een (startbekwame) leerkracht wordt aangeduid met het begrip professionele gecijferdheid. Het gaat hierbij 

om:  

- Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid.  

- Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen.  

- Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren.  

- Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen. Bij deze competentie gaat het om de samenhang 

tussen mathematiseren en didactiseren.  
De kennisbasis rekenen-wiskunde is te vinden op www.10voordeleraar.nl  

De leeruitkomst kennisbasis rekenen-wiskunde wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde 

meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je maximaal 

twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment afgenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.10voordeleraar.nl/
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Bijlage 2 

Toetsbeleid en toetsprocedure zij-instroom 

traject 
Pabo Avans Hogeschool  

2019-2020 

Dit document is een uitgebreidere beschrijving van en toelichting op de informatie over toetsing zoals 

opgenomen in de Tripartiete overeenkomst en de Scholingsovereenkomst van het zij-instroomtraject.  

De pabo-opleiding heeft een scholingsovereenkomst opgesteld waarin de verschillende onderdelen van het 

scholingstraject en een programma van toetsing zijn opgenomen.  

 

Formatieve toetsing  

Gedurende het zij-instroomtraject zijn er formatieve toetsmomenten waarop de zij-instromer feedback 

ontvangt van zijn begeleider(s) over zijn ontwikkeling t.a.v. de te behalen leeruitkomsten. Het doel van deze 

formatieve toetsmomenten is om vast te stellen waar een kandidaat zich bevindt in relatie tot de leeruitkomst 

en wat er nog nodig is om de betreffende leeruitkomst te bereiken.  

Iedere leeruitkomst mag de zij-instromer maximaal tweemaal voorleggen aan zijn/haar instituutsbegeleider 

voor feedback.  

 

Summatieve toetsing  

Naast deze formatieve toetsmomenten zijn er per leeruitkomst ook summatieve toetsmomenten. Deze 

summatieve toetsmomenten worden gebruikt om na te gaan of een leeruitkomst behaald is. Het is een proeve 

van bekwaamheid en een positieve beoordeling impliceert dat een kandidaat voldoet aan de vooraf 

geformuleerde bekwaamheidseisen.  

Per leeruitkomst heeft een kandidaat twee summatieve toetsmomenten gedurende het traject: een 1e  kans en 

een herkansing.  

De begeleider(s) van de zij-instromer geeft advies aan de kandidaat over wanneer hij een leeruitkomst 

summatief kan laten aftoetsen. Een andere docent dan de instituutsbegeleider voert deze summatieve 

beoordeling van de leeruitkomst uit.  

Bij de omschrijving van de leeruitkomsten in de scholingsovereenkomst staat per leeruitkomst beschreven uit 

welke toetsonderdelen de toetsing bestaat. De beoordelingsformulieren voor iedere leeruitkomst zijn te vinden 

op de digitale leeromgeving (Blackboard).  

 

Bekwaamheidsonderzoek  

Bij de eindtoetsing dient de zij-instromer de bekwaamheidseisen op startbekwaamniveau te beheersen.  

Het bekwaamheidsonderzoek richt zich in het bijzonder op kennis, inzicht en vaardigheden die de zij-instromer 

blijkens de beoordeling, bedoeld in artikel 176c, tweede lid, onder c, van de Wet op het primair onderwijs, nog 

behoorde te verwerven. Tijdens de periode van scholing en begeleiding heeft de zij-instromer in elk geval 

tweemaal de gelegenheid het bekwaamheidsonderzoek te ondergaan.  

 

Het zij-instroomtraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. Wanneer dit onderzoek met goed 

gevolg wordt afgesloten ontvangt de zij-instromer een Getuigschrift van bekwaamheden. 

Dit onderzoek bestaat uit: 

1. Een portfolio over de ontwikkeling van de professionele identiteit a.d.h.v. het beoordelingsformulier van 

leeruitkomst 8 en documenten over de voortgang van het zij-instroom traject (POP/Reflecties) en de 

beoordelingen van leeruitkomst 1 t/m 7 en 9.  

2. Presentatie van:  
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• de professionele ontwikkeling; 

• leer- en ontwikkelpunten op de vier bekwaamheideisen: pedagogisch bekwaam, vakdidactisch bekwaam, 

vakinhoudelijk bekwaam en professionele bekwaamheid & kwalificatie;  

3. Criterium-gericht interview over het portfolio en de inhoud van de presentatie.    

De kandidaat heeft tijdens het scholingstraject tweemaal de gelegenheid het bekwaamheidsonderzoek te 

ondergaan. 

 

Toetsprocedure 

Schriftelijke (onderdelen van de) leeruitkomsten dienen te worden ingeleverd via de bijbehorende Blackboard 

courses en de hierin aanwezige Ephorus-inleverplek voor een plagiaatscan. Na het inleveren via Ephorus, stuurt 

de zij-instromer een notificatiemail naar Partner in Kennis (partnerinkennis@avans.nl ). Na deze notificatiemail 

wordt gezocht en bepaald wie de beoordelaar(s) van de ingeleverde leeruitkomst wordt. Na deze bepaling start 

de nakijktermijn van 15 werkdagen.  

Indien aan de leeruitkomst ook een gespreksmoment / interview / assessment zit gekoppeld, dan neemt de zij-

instromer zelf het initiatief om hiervoor een geschikt moment in te plannen in overleg met de betrokken 

beoordelaar(s). 

Overzicht van leeruitkomsten en betrokken beoordelaars 

 Leeruitkomst 

(LU)  

Beoordelaar(s) 

LU1 

  

Docent generiek (anders dan de instituutsbegeleider) 

Vakdocent rekenen / taal 

Vakdocent OJW 

LU2 

  

Instituutsbegeleider: criteriumgericht interview 

Bovenschools begeleider of tweede instituutsbegeleider: criteriumgericht interview 

LU3 

  

Vakdocent rekenen / taal 

Vakdocent OJW 

LU4 Instituutsbegeleider (anders dan de eigen instituutsbegeleider) 

LU5 JK Specialist jonge kind (generiek) 

Vakdocent KO 

Vakdocent OJW 

Vakdocent bewegingsonderwijs 

LU5 OK Docent Generiek oudere kind 

VakDocent KO 

VakDocent OJW 

VakDocent Engels 

LU6 Docent Generiek: verslag 

Instituutsbegeleider: gesprek 

Directielid/Intern begeleider: gesprek 

LU7 

  

Instituutsbegeleider 

De inhoudelijk specialist van de school op de gekozen schoolontwikkeling 

LU8 Instituutsbegeleider (bij voorkeur vakdocent levensbeschouwing) 

Werkplekbegeleider 

Bij twijfel is het altijd mogelijk dat een tweede beoordelaar wordt ingezet bij de beoordeling van de 

leeruitkomst.  

mailto:partnerinkennis@avans.nl
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In geval van een functiebeperking (bv Dyslexie) en je wil de reken en/of taaltoets op een voor jou passende 

manier of een ander moment doen dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie, zoals beschreven 

staat in het OER van de reguliere opleiding. 

De regels hierover staan in het Protocol studeren met een functiebeperking. Deze vind je op iAvans onder 

Handicap en Studie. 

 

 

Bijlage 3 

Toetsmatrijzen: 
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Bijlage 4 Onderwijsprogramma 
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Bijlage 5 Performance-assessment fase 2/3 
Voor de overgang van fase 2 naar fase 3 wordt een performance assessment afgenomen. De 

beoordelingscriteria die worden gehanteerd bij het performance assessment sluiten aan bij leeruitkomst 1. 

beredeneerd aanbod en 2. lesgeven en begeleiden.  

Het doel van het performance assessment is dat de zij-instromer aantoont dat hij de verantwoordelijkheid over 

de groep kan dragen. Op basis van het resultaat van het assessment wordt een uitspraak gedaan over de mate 

waarin de zij-instromer werkzaamheden kan uitvoeren als groepsleerkracht en zelf de verantwoordelijkheid 

voor de groep kan dragen, waarbij de eindverantwoordelijkheid van groepsleerkracht (fase 2) naar het bevoegd 

gezag (fase 3) gaat.  

 

Betrokken deelnemers:  

• Zij-instromer  

• Instituutsbegeleider  

• Directeur van de school 

• Werkplekbegeleider: deze persoon geeft advies over de beoordeling. 

• Onafhankelijke assessor: zijnde niet de eigen instituutsbegeleider, maar een andere instituutsopleider 

die verbonden is aan het zij-instroomtraject. Deze persoon stelt de beoordeling op. De onafhankelijke 

assessor beoordeelt de voorbereiding, de uitvoering en het resultaat van het assessment met behulp 

van vooraf vastgestelde en gedeelde beoordelingscriteria.     

Procedure van de overgang van fase 2 naar fase 3 

Om te bepalen of de overgang van fase 2 naar fase 3 kan worden gemaakt wordt de volgende procedure 

gevolgd: 

 Voorwaardelijk: 

1. De zij-instromer toont vooraf zijn bekwaamheden in de praktijk aan, wat betekent dat leeruitkomsten 1 

en 2 in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn. De zij-instromer toont daarvoor de feedback op 

LU1 en LU2 die hij op meerdere momenten en van meerdere begeleiders heeft ontvangen. 

Voor leeruitkomst 1, beredeneerd aanbod toont de zij-instromer het verslag (in wording) aan de 

werkplekbegeleider en intituutsopleider.  

Voor leeruitkomst 2, lesgeven en begeleiden gaat het om de ontvangen feedback.  

2. De eigen werkplekbegeleider, directeur van de school en eigen instituutsbegeleider geven op basis van 

de input van de zij-instromer een positief advies om de overgang naar fase 3 te maken (bijlage 1: 

adviesformulier)  
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3. De zij-instromer neemt het initiatief om samen met de werkplekbegeleider en de onafhankelijke assessor 

het moment waarop het performance assessment wordt afgenomen te bepalen.  

 

A. Prestatie 

Eén ontworpen leeractiviteit wordt in de eigen groep uitgevoerd waarin de beoordelingscriteria getoond 

kunnen worden (o.a. differentiatie o.b.v. leerbehoeften en het toepassen van diverse werkvormen). Het gaat 

om een zo authentiek mogelijke situatie. De observatie duurt maximaal 30 minuten. Het performance 

assessment wordt uitgevoerd door de zij-instromer en beoordeeld door een onafhankelijke assessor en de 

werkplekbegeleider. 

 

B. Verantwoording/Reflectie  

Na de activiteit heeft de zij-instromer een gesprek met onafhankelijke assessor en de werkplekbegeleider 

waarin hij de mogelijkheid heeft zijn didactisch en pedagogisch handelen te onderbouwen en onderstaande 

beoordelingscriteria verder te tonen en onderbouwen. In dit gesprek schetst de zij-instromer een beeld van 

zijn groep en van zijn persoonlijke ontwikkeling t.a.v. de uitkomsten 1 en 2. Daarnaast benoemt de zij-

instromer zijn ontwikkelpunten voor fase 3 ten aanzien van de leeruitkomsten 1 en 2 (30 min.).  

C. Terugkoppeling 

De werplekbegeleider en onafhankelijke assessor geven feedback op de activiteit en het gevoerde gesprek en 

bepalen of de overgang van fase 2 naar fase 3 kan worden gemaakt (15 minuten). 

Na afloop van het performance assessment wordt de fase-overgang bevestigd (wel/niet voldaan) en wordt 

eventuele feedback genoteerd. Alle betrokkenen ondertekenen dit formulier (bijlage 2: Beoordelings-

formulier overgang van fase 2 naar fase 3). 

Bij een niet-onvoldaan kan de zij-instromer eenmaal herkansen. 

 

Het performance assessment met nagesprek duurt ongeveer 75 minuten.      

 

Bijlage 1: Adviesformulier 

Het doel van het performance assessment: de zij-instromer toont de verantwoordelijkheid over de groep te 

kunnen dragen. Bij een positieve beoordeling verschuift de eindverantwoordelijkheid van de 

groepsleerkracht (in fase 2) naar het bevoegd gezag (in fase 3).  

 

Voorwaardelijk voor afname van dit assessment is dat de eigen werkplekbegeleider, de directeur van de 

school en eigen instituutsbegeleider een positief advies geven aan de zij-instromer. Door een handtekening te 

zetten, geven zij aan vertrouwen te hebben dat de zij-instromer deze verantwoordelijkheid kan dragen. 

 

Naam / Handtekening werkplekbegeleider 

 

 

Naam / Handtekening directeur basisschool 

 

 

Naam / Handtekening eigen instituutsbegeleider 
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Beoordelingsformulier overgang van fase 2 naar fase 3 

 

LU 1: Beredeneerd 
aanbod 
 
Bekwaamheidseisen: 
1.1., 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.3, 3.3, 3.5, 3.7, 
3.8 (volledige 
uitwerking in bijlage 
3) 
 
 

Indicatoren 

 

 

De leraar ontwerpt het onderwijs zelfstandig , afgestemd op de verschillen 

tussen leerlingen  

 

- differentieert in leerdoelen 

- stimuleert leerlingen tot het ontwikkelen van creatieve oplossingen 

- toont parate, wendbare inhoudelijke kennis 

 

 

De leraar houdt in zijn ontwerp rekening met differentiatie t.a.v. instructie en 

begeleiding, afgestemd op de diverse (leer)behoeften van de leerlingen. 

 

- maakt duidelijk hoe de les aansluit bij voorgaande lessen 

- activeert de voorkennis 

- koppelt de leerstof aan de belevingswereld van de leerlingen 

- stemt instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 

- stemt opdrachten, verwerkingen en toetsvormen af op relevante verschillen 

tussen kinderen 

- zorgt voor passende interventies 

 

 

De leraar kiest betekenisvolle en gevarieerde werkvormen toe m.b.v. 

bijpassende digitale middelen en afgestemd op de (leer)behoeften van de 

leerlingen.  

 

- kiest werkvormen die bij leerlingen activerend gedrag oproepen 

- biedt een keuze bij opdrachten 

 

 

Voldaan/niet voldaan 
 
Toelichting: 
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LU 2 Lesgeven en 
begeleiden 
 
Bekwaamheidseisen: 
1.1., 2.1, 2.6, 3.9, 4.1, 
4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 
4.15, 4.16 (volledige 
uitwerking in bijlage 
3) 
 
 

Indicatoren 

 

 

De leraar hanteert een effectieve verbale en non-verbale communicatie in zijn 

begeleiding, die is afgestemd op de groep en op de individuele leerling. 

 

De leraar motiveert en inspireert de leerlingen 

 

- spreekt lln. op een positieve manier aan  

- zorgt voor een ordelijk werkklimaat 

- accepteert dat lln. fouten maken 

- stimuleert dat lln. naar elkaar luisteren 

- let erop dat lln. op een respectvolle manier met elkaar 

- let op of leerlingen tijdens de les actief en betrokken zijn 

 

 

De leraar creëert een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat omgaan 

De leraar bevordert het gevoel van competent zijn 

De leraar bevordert de autonomie 

 

- zorgt ervoor dat leerlingen worden uitgedaagd 

- weet wat hij van iedere lln. kan verwachten en communiceert dit naar hen 

- reageert op een positieve wijze op vragen en opmerkingen van leerlingen 

- richt zich niet alleen op de middenmoot 

 

- biedt keuzemogelijkheden in leertaken 

- zorgt dat lln. zich gewaardeerd voelen 

 

- maakt doel en verwachting van de les duidelijk 

- honoreert de inbreng en creatieve invulling van de leerlingen 

- luistert aandachtig naar de leerlingen 

 

 

De leraar creëert een contextrijke  

leeromgeving 

       

- stimuleert de belangstelling van leerlingen voor culturen, gebruiken, 

overtuigingen en talen uit de omgeving 

- gebruikt nieuwe media om lessen te verrijken en te optimaliseren 

- is vakdidactisch competent 

- zorgt voor een heldere opbouw van en overgangen in de les 

- bouwt de lesstof logisch op van eenvoudig naar complex 
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- laat de opdrachten samen hangen met de instructie 

- wisselt instructie af met begeleid oefenen en verwerking 

- ziet erop toe dat leerlingen tijdens de opdrachten taakgericht blijven 

- toont parate, wendbare inhoudelijke kennis 

- vertelt de leerlingen het nut van zijn les 

- stelt vragen die aanzetten tot nadenken 

- geeft tijd om na te denken 

- controleert of leerlingen de leerstof en de instructietaal begrijpen 

- stelt open vragen die aanzetten tot nadenken 

- toetst of de leerling de uitleg heeft begrepen 

- zet aanschouwelijke, betekenisvolle en gevarieerde leermiddelen in  

- gebruikt de omgeving van de school en de leerling als rijke leeromgeving 

- kan een realistische planning hanteren 

- zorgt voor een ordelijk klassenklimaat 

 

 

Voldaan/niet voldaan 
 
Toelichting: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handtekening  
onafhankelijk assessor 
 
 
 

Handtekening werkplekbegeleider Handtekening  
zij-instromer 
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Bekwaamheidseisen bij beoordelingsformulier overgang fase 2 naar fase 3  

Bij leeruitkomst 1: 

1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, uitvoeren, 

evalueren en bijstellen.  

2.5. De leraar overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn onderwijs 

voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs. De leraar kent de 

samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en 

leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar kan zijn leerlingen 

duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het vervolgonderwijs.  

3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen van 

het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 

aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

2.4. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van de leerjaren waarin 

hij werkt, bijvoorbeeld onderbouw/middenbouw of middenbouw/bovenbouw, of een andere geclusterde 

indeling van leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is.  

3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn leerlingen 

kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en recht te doen aan 

verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

3.3. De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet voldoen.  

3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond daarvan. 

Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld.  

3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

Bij leeruitkomst 2: 

1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, uitvoeren, 

evalueren en bijstellen.  

2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de kerndoelen van 

het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en 

aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden.  

2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en 

leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar kan zijn leerlingen 

duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het vervolgonderwijs.  

3.9. De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:  

a. Een adequaat klassenmanagement realiseren.  

b. Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te halen.  
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c. De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt moet 

worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen.  

d. Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.  

e. De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij 

instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.  

f. De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte feedback 

geven op taak en aanpak.  

g. Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. 

4.6. De leraar kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

4.7. De leraar kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. 

4.8. De leraar kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 

4.9. De leraar kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 

4.10. De leraar kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren. 

4.11. De leraar heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daar 

recht aan. 

4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

4.1. De leraar heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de communicatietheorie) 

en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

4.2. De leraar heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het deel 

van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 
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Bijlage 6 Geschiktheidsverklaring 
Geschiktheidsverklaring 

als bedoeld in artikel 176b van de Wet op het primair onderwijs 

 

Het instellingsbestuur van Avans Hogeschool verklaart dat:  

naam ... (kandidaat) voornaam/voornamen ... 

geboren op ... te ... 

met goed gevolg heeft deelgenomen aan het geschiktheidsonderzoek als bedoeld in  

artikel 176c van de Wet op het primair onderwijs.  

Kandidaat wordt voldoende geschikt geacht voor het beroep van leraar basisonderwijs en wordt in staat  

geacht binnen twee jaar na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming tot leraar,  

met goed gevolg deel te nemen aan het in artikel 176f van de Wet op het primair onderwijs bedoelde  

bekwaamheidsonderzoek.  

 

Breda, Datum ... 

Namens het instellingsbestuur 

 

M. van der Put- van der Vange 

Directeur Pabo 

 

Handtekening kandidaat 

Naam ... 

Zij-instromer 

 

Adres ... 

Woonplaats ... 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=176b&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=176c&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=176f&g=2018-06-11&z=2018-06-11
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Bijlage 7 Scholingsovereenkomst 

Scholingsovereenkomst 
gericht op scholing en begeleiding als bedoeld in artikel 176c, tweede lid, onder c, van de Wet op het primair 

onderwijs aangaande  

 

Naam zij-instromer  :  

Geboortedatum en plaats :  

Werkzaam bij bestuur  :  

Startdatum scholingstraject :  

 

In bijgaande scholingsovereenkomst wordt op basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek 

aangegeven welke indicatoren van de vastgestelde leeruitkomsten de zij-instromer nog dient te behalen om 

met goed gevolg het bekwaamheidsonderzoek af te ronden en het getuigschrift te ontvangen. Deze 

scholingsovereenkomst wordt elk half jaar geëvalueerd, waarna indien nodig, het scholingsprogramma wordt 

bijgesteld.  

 

De leeruitkomsten beschrijven wat een zij-instromer geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen 

toepassen na afronding van het zij-instroomtraject. Ze beschrijven de beroepshouding, geven aan wat de zij-

instromer daadwerkelijk kan en geven richting aan het leren, zonder de route volledig vast te leggen hoe 

iemand daar komt. De route bestaat uit een drietal onderdelen: leren op de werkplek, leerbijeenkomsten en 

zelfstudie. De leeruitkomsten vormen de basis voor de toetsing.  

 

In deze scholingsovereenkomst komen achtereenvolgens aan bod:  

I.  Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);  

II.  Richtlijnen t.a.v. werkplekleren;  

III. Leeruitkomsten;  

IV. Toetsing;  

V. Leerroute.  

 

 

I. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

De zij-instromer concretiseert zijn leerdoelen in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat onderdeel uitmaakt van 

zijn studietraject. De zij-instromer stelt het persoonlijk ontwikkelingsplan per opleidingsfase op in overleg met 

de opleiding en de werkplek waar hij door het bevoegd gezag is aangesteld als leerkracht. Het persoonlijk 

ontwikkelingsplan omvat in elk geval:  

a. de beschrijving van de bekwaamheden die de zij-instromer wenst te verwerven tijdens het zij-

instromerschap en de wegen waarlangs hij dat gaat doen. Het is een beschrijving op het niveau van 

indicatoren conform het advies van de assessoren die het geschiktheidsonderzoek hebben uitgevoerd.  

b. de beschrijving van de werkactiviteiten die de zij-instromer uitvoert tijdens het zij-instromerschap. Deze 

werkactiviteiten betreffen les- en onderwijsactiviteiten, activiteiten op het terrein van leerlingbegeleiding 

en overige werkzaamheden als lid van het schoolteam. Bij elke activiteit wordt vermeld:  

- de omvang van de activiteit, uitgedrukt in uren;  

- de tijd(en) waarop de activiteit wordt verricht;  

- de locatie(s) waar de activiteit wordt verricht.  

c. de beschrijving van de leeractiviteiten tijdens het zij-instromerschap. Deze leeractiviteiten betreffen 

activiteiten gericht op het verwerven van de bekwaamheden, zoals voorbespreking werkplekactiviteiten, 

reflectiegesprekken met werkplekbegeleider en begeleider vanuit de opleiding, vormen van supervisie en 

intervisie, video-interactiebegeleiding, eventueel collaborative mentoring approach, het bijhouden van 

een portfolio en al hetgeen door partijen gerekend wordt tot leeractiviteiten.  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=176c&g=2018-06-27&z=2018-06-27
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=176c&g=2018-06-27&z=2018-06-27
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II. Richtlijnen t.a.v. werkplekleren  

Afhankelijk van de omvang van de aanstelling is de zij-instromer voor 0,4 tot 0,6 fte inzetbaar voor de groep. In 

deze omvang is de benodigde tijd voor scholing en begeleiding niet inbegrepen; deze bedraagt twee dagen per 

week.  

 

De wijze waarop de zij-instromer ingezet kan worden, is afhankelijk van de opleidingsfase waarin de zij-

instromer zich bevindt. Er wordt gewerkt met drie fasen:  

fase 1: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht samen met en onder begeleiding 

van een bevoegd groepsleerkracht;  

fase 2: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht onder supervisie van de 

groepsleerkracht bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. Er is sprake van begeleiding op afstand;  

fase 3: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht en draagt de verantwoordelijkheid 

voor de groep; de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.    

 

In elke fase dient de zij-instromer naast de onderwijs- en begeleidingsactiviteiten in de eigen groep – de 

stamgroep - ervaring op te doen in een andere bouw. We hanteren de verdeling jonge kind (groep 1 – 4) en 

oudere kind (groep 5 – 8). In overleg met de begeleiders bepaalt de zij-instromer in welke groep hij deze 

ervaring op gaat doen. Hij dient per opleidingsjaar minimaal 40 dagen -  1 dag per week -  in een andere groep 

mee te draaien: 20 dagen jongere kind, waarvan minimaal 10 in groep 1-2 en 20 dagen oudere kind. Ervaring 

opdoen betekent ook onderwijs- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren.  

 

 

III. Leeruitkomsten  
De bekwaamheidseisen zoals geformuleerd door de Onderwijscoöperatie1 en die sinds 1 augustus 2017 gelden 

als de wettelijke bekwaamheidseisen voor het onderwijs zijn vertaald naar een 9-tal leeruitkomsten die de zij-

instromer dient te behalen tijdens het scholingstraject. Hieronder volgt per leeruitkomst:  

- een korte omschrijving van de leeruitkomst;   

- het (de) bijbehorende toetsproduct(en); toetsing bestaat vrijwel altijd uit een product (P), 

verantwoording (V) en reflectie (R) en;   

- de indicatoren waar de zij-instromer op basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek in het 

bijzonder aan dient te werken.   

 

 

Leeruitkomst 1. Beredeneerd aanbod ontwikkelen en bijstellen (periodeplanning) 
Onder beredeneerd aanbod verstaan we onderwijsaanbod dat bestaat uit betekenisvolle samenhangende 

leeractiviteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsbehoefte en talenten van de leerlingen. 

Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod 

gedifferentieerd aangeboden. 

 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de leerkracht de ontwikkeling van de (individuele) leerling in 

beeld brengt met de van daaruit benodigde aanvullende en extra onderwijsbehoefte ten aanzien van de 

verschillende vak- en vormingsgebieden. Het beschreven aanbod laat zien dat de ontwikkelingsgebieden 

voldoende aan bod komen, doelgericht zijn en voldoende uitdaging bieden tot ontwikkeling op verschillende 

niveaus. De leraar brengt in beeld op welke wijze hij de leerling(en) in hun onderwijsbehoeften begeleidt, volgt 

en  hoe hij het leerrendement evalueert en bijstelt.  

Het aanbod is voor 8 tot 12 weken ontwikkeld en is afgezet tegen de (groeps)jaarplanning.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:   

 
1 Onderwijscoöperatie, (2014). Herijking Bekwaamheidseisen: verantwoording. Utrecht: Onderwijscoöperatie.  
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P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 2.5. De leraar overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn 

onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs. De leraar 

kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum.  

P 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 

kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor 

het vervolgonderwijs.  

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

V 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 

kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 

op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 

worden.  

V 2.4. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van de leerjaren 

waarin hij werkt, bijvoorbeeld onderbouw/middenbouw of middenbouw/bovenbouw, of een andere 

geclusterde indeling van leerjaren die binnen een bepaald type school gebruikelijk is.  

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 

leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en 

recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

V 3.3. De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet 

voldoen.  

V 3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 

vastgesteld.  

V 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 

De nummering verwijst naar de nummering zoals deze gehanteerd wordt in het document Herijking 

Bekwaamheidseisen: verantwoording van de Onderwijscoöperatie (2014). De letters P - V - R geven aan of deze 

indicator aangetoond dient te worden in het product of prestatie (P), de verantwoording (V) of de reflectie (R).  

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproducten:  

• beredeneerd aanbod (periodeplanning) 1;  

• toets / evaluatie;   

• beredeneerd aanbod 2;   

B. Verantwoording van het beredeneerde aanbod;  

C. Reflectie op de ontwikkeling op het gebied van het ontwikkelen en bijstellen van beredeneerd aanbod.  
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Leeruitkomst 2. Lesgeven & begeleiden 
De leraar voert het door hem ontworpen onderwijs uit, afgestemd op verschillende behoeften van leerlingen 

(en passend bij de schoolvisie). Dit betekent dat de leraar aansluit bij de diverse (leer)behoeften van de 

kinderen en differentieert in zowel de instructie als de begeleiding. Hierbij zal de leraar een effectieve 

leerkrachtcommunicatie hanteren, kan hij begeleiding en instructie geven op het juiste leerniveau, past hij 

betekenisvolle en gevarieerde werkvormen toe en hanteert passende digitale leermiddelen.  

 

De leraar realiseert een krachtige leeromgeving met een duidelijke organisatie en adequaat 

klassenmanagement. De leraar communiceert in heldere taal over zijn/haar verwachtingen en kan leerdoelen 

helder communiceren richting kinderen.  

 

De leraar stimuleert, inspireert en motiveert leerlingen en draagt daarmee bij aan hun ontwikkelkansen- en 

perspectieven. De leraar begeleidt de leerlingen bij de verwerking van de aangeboden leerstof, stelt 

stimulerende vragen en geeft opbouwende gerichte feedback op taak en aanpak. De leraar stimuleert 

samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 

kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 

op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 

worden.  

P 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 

kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor 

het vervolgonderwijs.  

P 3.9. De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:  

a. Een adequaat klassenmanagement realiseren.  

b. Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te 

halen.  

c. De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt 

moet worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen.  

d. Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen.  

e. De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij 

instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.  

f. De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte 

feedback geven op taak en aanpak.  

g. Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren. 

P 4.6. De leraar kan groepsprocessen sturen en begeleiden. 

P 4.7. De leraar kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen. 

P 4.8. De leraar kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten. 
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P 4.9. De leraar kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen. 

P 4.10. De leraar kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren. 

P 4.11. De leraar heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet 

daar recht aan. 

P 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

V 4.1. De leraar heeft kennis van ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorie die voor 

zijn onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de 

communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

V 4.2. De leraar heeft kennis van agogische en pedagogische theorieën en methodieken, die voor zijn 

onderwijspraktijk relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen. 

V 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

V 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en 

het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

V 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

R 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsprestaties:  

• lesuitvoering in de groep;  

• begeleiding van een groep(je) leerling(en);   

B. Verantwoording van de lesuitvoering en de begeleidingssituatie;  

C. Reflectie op de ontwikkeling in het lesgeven en begeleiden (uitvoeren van onderwijs).  

 

Leeruitkomst 3. Onderwijsevaluatie: toetsontwikkeling, analyse en verbeterplan  
De leraar kan toetsen selecteren, ontwikkelen, toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de 

kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie 

verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn onderwijs, waar nodig, bijstellen.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen 

passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, toetsresultaten 

beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan 

bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn 

onderwijs waar nodig bijstellen. 

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  
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a. De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.  

b. Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang 

gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.  

V 3.6. De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen 

passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen ontwikkelen, toetsresultaten 

beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan 

bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn 

onderwijs waar nodig bijstellen. 

V 3.10e. Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.  

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproducten:  

• ontwikkelde toets;  

• toetsanalyse;  

• verbeterplan;   

B. Verantwoording van de toetsontwikkeling, analyse en verbeterplan;  

C. Reflectie op de ontwikkeling in het selecteren, ontwikkelen, analyseren van toetsen en het bijstellen van 

onderwijs.  

 

Leeruitkomst 4: het voeren van (ouder)gesprekken 
De leraar voert gesprekken met belanghebbenden rondom het kind (ouders, verzorgers, collega’s, externe 

instanties etc.) en legt hierbij verantwoording af over het pedagogisch en didactisch handelen 

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:   

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven; 

hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 

supervisie en intervisie.  

g. De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.  

P 4.13. De leraar kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en 

verantwoorden. 

P 4.14. De leraar kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met ouders en anderen die vanuit hun 

professionele verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn. 

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsprestaties:  

• Voeren van een (ouder)gesprek;  

B. Verantwoording van het voeren van een gesprek;  

C. Reflectie op de ontwikkeling van het communiceren met (externe) betrokkenen.  
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Leeruitkomst 5. Leerarrangement ontwikkelen  
De leraar kan een leerarrangement voor groep 1-2 (onderbouw) en midden- of bovenbouwgroep  ontwikkelen 

waarbij een totale set van leer- en ontwikkelactiviteiten, werkvormen en benodigde bronnen om het onderwijs 

uit te voeren is uitgewerkt. Onder de term bronnen wordt verstaan: methoden, mensen, materialen en digitale 

informatie. Een leerarrangement wordt vormgegeven in gevarieerde (thematische) activiteiten die leerlingen 

inspireren, ondersteunen en aanzetten tot zelfstandig werken / ontwikkelen.  

 

Een leerarrangement voor groep 1-2 richt zich op thematisch onderwijs gedurende vier weken. Dit 

leerarrangement kent een half open planning. De leerkracht bemiddelt tussen de bedoelingen van de 

leerkracht/ het programma en de betrokkenheid van de leerlingen. De doelen zijn afgeleid uit de leer- en 

ontwikkelingslijnen. Het bemiddelen door de leerkracht is vanuit voorspelling vormgegeven. Jonge kinderen 

ontwikkelen zich in en door spel. Een rijke leeromgeving en prikkelende activiteiten bieden ruimte aan die 

spelontwikkeling.  

Naast het werken aan een generiek doel, zijn taal- en rekendoelen geformuleerd en uitgewerkt. 

Bewegingsonderwijs komt aan bod, net als minimaal één vak uit Oriëntatie op Jezelf en de Wereld en minimaal 

één uit Kunstzinnige Oriëntatie. In het arrangement is rekening gehouden met de verschillende leerbehoefte(n) 

van leerlingen. Er wordt gedifferentieerd gewerkt.    

Een leerarrangement voor de midden- en bovenbouw richt zich op ongeveer vier weken thematisch onderwijs. 

Vanuit geïntegreerd vakkenaanbod leidt het onderwijs toe naar het bereiken van gestelde doelen*. De doelen 

zijn afgeleid uit de leer- en ontwikkelingslijnen. De visie van de school kan invloed uitoefenen op de gestelde 

doelen. Afgebakende doelen worden aan de leerlingen bekend gemaakt of samen met de leerlingen opgesteld. 

Oudere kinderen ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende houding. Dankzij heldere instructie die aansluit 

bij de beginsituatie, de leerstrategie en de leerbehoefte(n) worden de leerlingen gestimuleerd zich te 

ontwikkelen. Er wordt een gedifferentieerd aanbod aangeboden vanuit een geanalyseerde beginsituatie. 

Momenten om informatierijke feedback te geven, worden tussentijds gepland.  

 

*Doelen voor de middellange termijn; 3-4 weken, afhankelijk van de werkwijze van de school en  

vakkenintegratie  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.1. Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

P 2.6. De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, 

interpreteren en leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar 

kan zijn leerlingen duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor 

het vervolgonderwijs.  

P 3.8. De leraar kan onderwijs voorbereiden:  

a. Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.  

b. Samenhangende lessen uitwerken met passende werkvormen, materialen en media, afgestemd op 

het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.  

c. Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.  

P 4.4. De leraar weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele 

achtergrond. Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs. 

V 2.1. De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden gericht op het behalen van de 

kerndoelen van het primair onderwijs en kent theoretische achtergronden daarvan. Hij kan de leerstof 
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op een begrijpelijke en aansprekende manier uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet 

worden.  

V 2.3. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere vakken; dit 

kan ook een deel van een leergebied zijn. 

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.2. De leraar kent verschillende methodes en criteria waarmee hij de bruikbaarheid ervan voor zijn 

leerlingen kan vaststellen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en 

recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.  

 

V 3.4. De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en 

pedagogisch- didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan.  

V  

3.5. De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen en de psychologische achtergrond 

daarvan. Hij kent criteria waarmee de bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden 

vastgesteld.  

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproducten:  

• Leerarrangement voor groep 1 – 2;  

• Leerarrangement voor de midden- of bovenbouw;   

B. Verantwoording van het ontwerp van de leerarrangementen;  

C. Reflectie op de ontwikkeling van het ontwerpen.  

 

Leeruitkomst 6. Onderwijsverbetering in de klassensituatie  
De leraar onderzoekt een probleemsituatie van een individuele leerling, groepje leerlingen of de groep, zodanig 

dat de leraar zijn handelingsmogelijkheden inzichtelijk maakt en zijn onderwijs verbetert t.b.v. de 

desbetreffende leerling(en).  

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 

praktijkproblemen. 

P 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 

maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

c. Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of 

doorverwijzen.  

P 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen. 
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P 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met 

hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

V 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

V 4.3. De leraar heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen. 

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproduct:  

• Onderzoeksrapport onderwijsverbetering;  

B. Verantwoording van het onderzoek;  

C. Reflectie op de ontwikkeling van het onderzoeken.  

 

Leeruitkomst 7. Visie & schoolontwikkeling  
Een leerkracht handelt zowel vanuit zijn eigen visie en mogelijkheden als vanuit de visie die opgesteld is door 

de school waar hij werkzaam is. Schoolontwikkeling richt zich op alle activiteiten die door de school worden 

ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te bevorderen. Het 

zijn voortdurende ontwikkelingsprocessen om de onderwijskwaliteit planmatig te verbeteren.  

 

In het meerjarenbeleidsplan en in het schoolplan is beschreven waaraan gewerkt gaat worden. De school stelt 

specifieke streefdoelen op en werkt planmatig aan het behalen van goede resultaten. Soms gaat het om de 

vraag op welke manier uitstekende resultaten ook de komende jaren vastgehouden kunnen worden, of hoe de 

school er maximaal aan bij kan dragen dat leerlingen zich ontwikkelen. Het kan ook zijn dat de school niet aan 

de wettelijke vereisten voldoet, de instructie in de les niet optimaal is de scores op de toetsen achter lopen of 

de school zich onvoldoende onderscheidt. In alle gevallen is er werk aan de winkel. De Inspectie van Onderwijs 

ziet toe op de naleving van het schoolplan. Zo wordt de schoolontwikkeling gewaarborgd. Een goede school 

realiseert veel mogelijkheden voor de leerkrachten om met elkaar en van elkaar te leren.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.4. Meewerken aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkelingen en gebruik 

maken van nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en beproefd. 

P 4.12. De leraar kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met 

hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

V 1.3. Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van 

praktijkproblemen. 

V 3.1. De leraar heeft kennis van verschillende leer- en onderwijstheorieën die voor zijn onderwijspraktijk 

relevant zijn en kan die herkennen in het leren van zijn leerlingen.  

V 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

f. Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn 

collega’s gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.  

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproduct:  



48 
 

• Zichtbare bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling door vertaling van een van de 

schoolontwikkelingsthema’s in concreet handelen in de praktijk;  

B. Verantwoording van de eigen bijdrage aan de uitvoering van het schoolontwikkelingsplan;  

C. Reflectie op de ontwikkeling van de uitvoering van de schoolontwikkelingsvragen op basis van eigen visie en 

de schoolvisie.  

 

Leeruitkomst 8. Professionele ontwikkeling  
De leraar heeft een maatschappelijke opdracht en speelt een belangrijke rol in de vorming van zijn leerlingen 

tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die hun weg kunnen vinden in de maatschappij. De leraar weet 

vanuit een eigen visie op onderwijs professionele ruimte te creëren en te benutten om zodoende 

weloverwogen onderwijspedagogische keuzes te maken die het onderwijs vooruit brengen. De leraar denkt na 

over het ‘waartoe’ van zijn onderwijs. De leraar heeft een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte 

houding. Hij wil zich blijven ontwikkelen in zijn werk. Hij vindt het belangrijk om dat samen met zijn collega’s te 

doen en waarbij hij gebruik maakt van collegiale consultatie, intervisie, supervisie e.d.. Hij reflecteert continue 

op zijn professionele identiteit, zijn vakdidactisch en pedagogisch handelen en de samenwerking met collega’s, 

ouders en andere relevante stakeholders.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

P 1.2. Samenwerken met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn 

professionele handelen waar nodig afstemmen met hen.  

P 1.5. Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling.  

P 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

P 3.10. De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:  

d. Advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven; 

hierbij kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals 

supervisie en intervisie.  

h. Hij is in staat tot kritische reflectie op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen. 

P 4.5. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en 

het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

P 4.15. De leraar is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie. 

P 4.16. De leraar kan zijn eigen grenzen bewaken. 

 

Deze leeruitkomst wordt getoetst door middel van:  

A. Beroepsproduct:  

• Kritische reflectie n.a.v. het persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 

Leeruitkomst 9: kennisbases 
De minimale kennis waarover iedere leerkracht basisonderwijs moet beschikken is landelijk vastgesteld: de 

kennisbasis. Deze eenheid van leeruitkomsten richt zich op een drietal kennisbases: Nederlandse taal, 

rekenen-wiskunde en Engelse taal. De kennisbasis van deze vakken worden getoetst door middel van 

landelijke kennisbasistoetsen. De kennisbases van de andere vak- en vormingsgebieden worden geïntegreerd 

getoetst binnen de andere leeruitkomsten.  
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Leeruitkomst 9a. Kennisbasis Nederlandse taal 
De kennisbasis Nederlandse taal omvat het begrippenkader dat aan de basis staat van de didactiek van het vak 

taal op de basisschool. De inhoud van deze kennisbasis is te vinden op www.10voordeleraar.nl. Op deze 

website vind je daarnaast ook de toetsgids, toetsdata, studietips van studenten en docenten en het antwoord 

op veel gestelde vragen.  

Er worden gedurende traject een aantal colleges over dit onderwerp aangeboden. Daarnaast gebeurt 

voorbereiding op de toetsen zelfstandig en op eigen initiatief. Voor studiemateriaal verwijzen we naar de 

literatuurlijst.  

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

 2.2. De leraar heeft een grondige beheersing van de basisvakken taal en rekenen.  

 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 

De leeruitkomst kennisbasis Nederlandse taal wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde 

meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je maximaal 

twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment afgenomen.   

 

Leeruitkomst 9b. Kennisbasis rekenen-wiskunde  
Het verwerven van kennis uit de kennisbasis rekenen-wiskunde is geen doel op zich. Het gaat er om wat een 

startbekwame leerkracht kán met deze kennis, namelijk deze kennis inzetten bij het realiseren van reken-

wiskundeonderwijs op de basisschool. Het geheel aan reken-wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van 

een (startbekwame) leerkracht wordt aangeduid met het begrip professionele gecijferdheid. Het gaat hierbij 

om:  

- Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid.  

- Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen.  

- Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren.  

- Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen. Bij deze competentie gaat het om de samenhang tussen 

mathematiseren en didactiseren.  

De kennisbasis rekenen-wiskunde is te vinden op www.10voordeleraar.nl.   

 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

 2.2. De leraar heeft een grondige beheersing van de basisvakken taal en rekenen.  

 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 

De leeruitkomst kennisbasis rekenen-wiskunde wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde 

meting, de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je maximaal 

twee keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment afgenomen.   

 
 

Indicatoren die op basis van het geschiktheidsonderzoek bijzondere aandacht behoeven binnen deze 

leeruitkomst, zijn de onderstaande in zwart gedrukte indicatoren:    

 2.3. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in ten minste één van de andere vakken (dan 

taal en rekenen); dit kan ook een deel van een leergebied zijn. 

http://www.10voordeleraar.nl/
http://www.10voordeleraar.nl/
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 3.7. De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 

onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 

De leeruitkomst kennisbasis Engelse taal wordt getoetst door middel van een landelijk georganiseerde meting, 

de zogenaamde landelijke kennisbasistoets. Per studiejaar van het zij-instroomtraject mag je maximaal twee 

keer deelnemen aan deze digitale toets. Deze toetsen worden op een vast moment afgenomen.  

 

De kennisbasis Engelse taal is te vinden op www.10voordeleraar.nl.  

 

 

IV. Toetsing 
Formatieve toetsing 

Gedurende het scholingstraject zijn er formatieve toetsmomenten waarop de kandidaat feedback ontvangt van 

zijn begeleider over zijn ontwikkeling t.a.v. de te behalen leeruitkomsten. Het doel van deze formatieve 

toetsmomenten is om vast te stellen waar een kandidaat zich bevindt in relatie tot de leeruitkomst en wat er 

nog nodig is om de betreffende leeruitkomst te bereiken.  

 

Summatieve toetsing: 

Naast deze formatieve toetsmomenten zijn er per leeruitkomst ook summatieve toetsmomenten. Deze 

summatieve toetsmomenten worden gebruikt om na te gaan of een leeruitkomst behaald is. Het is een proeve 

van bekwaamheid en een positieve beoordeling impliceert dat een kandidaat voldoet aan de vooraf 

geformuleerde bekwaamheidseisen. Per leeruitkomst heeft een kandidaat twee summatieve toetsmomenten: 

een 1e kans en een herkansing.  

 

De begeleider van de zij-instromer geeft advies aan de kandidaat over wanneer hij een leeruitkomst summatief 

kan laten aftoetsen. Een andere docent dan de begeleider voert deze summatieve beoordeling van de 

leeruitkomst uit.  

 

Bij de omschrijving  van de leeruitkomsten staat per leeruitkomst beschreven uit welke toetsonderdelen de 

toetsing bestaat.  

  
Bekwaamheidsonderzoek 

Het scholingstraject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. Wanneer dit onderzoek met goed 

gevolg wordt afgesloten ontvangt de zij-instromer een getuigschrift van bekwaamheden.  

Het bekwaamheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

betrokkene en richt zich in het bijzonder op kennis, inzicht en vaardigheden die betrokkene blijkens het 

geschiktheidsonderzoek nog behoorde te verwerven. 

 

Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit de summatieve beoordelingen van de verschillende leeruitkomsten 

en een beoordeling van het functioneren in de praktijk op die onderdelen waarop scholing en begeleiding 

noodzakelijk zijn geacht. De kandidaat heeft tijdens het scholingstraject tweemaal de gelegenheid het 

bekwaamheidsonderzoek te ondergaan.  

 

V. Leerroute  

Open en gepersonaliseerde leerarrangementen  

De leerroute is niet een van te voren te programmeren route. Tussen zij-instromers en tussen schoolbesturen 

en scholen is sprake van veelvormigheid als het gaat om inhouden, leerstijlen, werkwijzen, attitudes, 

verwachtingen et cetera. Het scholingstraject wil hier rekening mee houden en speelt hier op in door middel 

van open leerarrangementen. Er is een scholingsaanbod, maar de zij-instromer is de regisseur en co-creator 

http://www.10voordeleraar.nl/
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van zijn eigen leerproces binnen de door de opleiding gegeven kaders en aan de hand van het persoonlijk 

ontwikkelingsplan.   

 

Combinatie van werkplekleren zelfstudie / online leren & contactonderwijs  

Een leerarrangement wordt samengesteld uit een combinatie van werkplekleren, zelfstudie en online leren en 

contactonderwijs. Het biedt mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren en leren in diverse settings. 

Een goede mix draagt bij aan de efficiency en de kwaliteit.  

 

De contactmomenten zullen tweewekelijks op vrijdag plaatsvinden. Indien nodig, kan het zijn dat er soms 

uitgeweken wordt naar een lesavond.  

 

De duur van de scholing bedraagt maximaal 24 maanden.  

 

Digitale zelfscan  

Tijdens het zij-instroomtraject wordt gebruik gemaakt van de digitale zelfscan van Junior Leraar, waarmee zij-

instromers hun ontwikkeling op de competenties in beeld kunnen brengen op basis van 360-graden feedback. 

De scan kan drie keer per jaar ingevuld worden.  

 

De digitale zelfscan geeft zicht op de ontwikkelingen van de bekwaamheden van de zij-instromer ten aanzien 

van pedagogisch handelen, didactisch handelen en collegiale samenwerking. De digitale scan is online in te 

vullen op verschillende momenten tijdens het zij-instroomtraject. In totaal zijn er 12 scans beschikbaar over 

een periode van 3 jaar. De kosten voor het gebruik van 12 scans vallen onder de kosten van het 

scholingstraject. 

 

Co-creatie 

Het scholingstraject  is een samenwerkingsverband tussen de opleiding, de zij-instromer en het werkveld. 

Opleidingsdoelen worden binnen leerarrangementen verbonden met leerdoelen van de zij-instromer en 

vraagstukken vanuit het werkveld / de werkgever. Op deze wijze wordt in co-creatie een brede professionaliteit 

ontwikkeld die nodig is voor het toekomstige onderwijs en kennissamenleving.  

 

 

Voor akkoord, en in drievoud ondertekend,  

 

Plaats :  

 

Datum :  

 

 

 

 

 

Opleiding    Bevoegd gezag    Zij-instromer 

 

Avans Hogeschool, Pabo           

M. Lem 

Coördinator Zij-instroom 
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Bijlage 8 Tripartiete Overeenkomst 

Tripartiete overeenkomst Zij-instroom  
Partijen:  

 

Stichting Avans Hogeschool, statutair gevestigd te Tilburg, met vestigingen te Tilburg, Breda en ’s-

Hertogenbosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, M. van der Put- van der Vange directeur 

Academie Pedagogisch Onderwijs, hierna te noemen de opleiding,   

 

• xxx, hierna te noemen het bevoegd gezag,  

 

• xxx in de hoedanigheid van zij-instromer aan Pabo Avans Hogeschool, hierna te noemen zij-instromer,  

 

overwegende dat:  

I.  de zij-instromer niet de wettelijk vereiste onderwijsbevoegdheid bezit, maar op basis van een 

geschiktheidsonderzoek als bedoeld in artikel 176c van de Wet op het primair onderwijs (WPO), wel 

geschikt wordt geacht voor het beroep van leraar basisonderwijs;  

II. de opleiding heeft verklaard, op grond van het geschiktheidsonderzoek, dat de zij-instromer in staat 

moet worden geacht binnen twee jaar na afgifte van de geschiktheidsverklaring (artikel 176b van de 

WPO) met goed gevolg deel te nemen aan een bekwaamheidsonderzoek als bedoeld in artikel 176f 

van de WPO;  

III.  de opleiding aldus daartoe een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 176b van de WPO heeft 

afgegeven aan de zij-instromer;  

IV.  het bevoegd gezag en de zij-instromer een tijdelijk dienstverband zijn aangegaan conform de 

voorwaarden van de WPO en de bijbehorende cao; 

V. het bevoegd gezag als werkgever na het sluiten van deze overeenkomst de subsidieaanvraag kan doen 

ingevolge artikel 2 ev. van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 (3 april 2017, nr. VO/1091439) 

waarna zowel de opleiding als de zij-instromer hiervan direct in kennis gesteld worden;  

VI.  partijen de scholing en begeleiding, gericht op de kennis en vaardigheden die de zij-instromer nog 

mist, nader met elkaar overeenkomen,  

 

en komen, mede op grond van artikel 38a van de Wet op het primair onderwijs (WPO), Regeling subsidiezij-

instroom 2017 en hoofdstuk 7A van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) het 

volgende overeen:  

 

VII. Verplichting tot scholing en begeleiding 

De opleiding en het bevoegd gezag verplichten zich tot het bieden van scholing en begeleiding aan de 

zij-instromer gericht op het verwerven van het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek als bedoeld in 

artikel 7a.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, aan het behalen van 

welk onderzoek de titel is verbonden als genoemd in artikel 7a.5 van de WHW. Als basis voor de te 

bieden scholing en begeleiding dient het naar aanleiding van het geschiktheidsonderzoek (als 

genoemd in artikel 176c van de WPO) opgestelde advies van de assessoren. Maatwerk, in de zin van 

scholing en begeleiding gericht op de kennis en vaardigheden die de individuele zij-instromer nog mist, 

is hierbij het uitgangspunt.  

 

VIII. Omvang en duur 

De scholing en begeleiding hebben een omvang van minimaal 12 maanden tot een maximum van 24 

maanden. Gedurende deze periode is de zij-instromer voor minimaal 0,4 fte in dienst van het bevoegd 

gezag. Afhankelijk van de omvang van de aanstelling is de zij-instromer voor 0,4 tot 0,6 fte inzetbaar 

voor de groep. In deze omvang is de benodigde tijd voor scholing en begeleiding niet inbegrepen; deze 

bedraagt twee dagen per week.  
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De wijze waarop de zij-instromer ingezet kan worden, is afhankelijk van de opleidingsfase waarin de 

zij-instromer zich bevindt. Er wordt gewerkt met drie fasen:  

fase 1: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht samen met en onder 

begeleiding van een bevoegd groepsleerkracht;  

fase 2: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht onder supervisie van de 

groepsleerkracht bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. Er is sprake van begeleiding op afstand;  

fase 3: de zij-instromer voert werkzaamheden uit van een groepsleerkracht en draagt de 

verantwoordelijkheid voor de groep; de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.    

 

De opleiding zal met ingang van de start van het zij-instroomtraject gedurende de duur van de 

overeengekomen termijn tot maximaal 24 maanden scholing en begeleiding aan de zij-instromer 

verzorgen.  

 

IX. Inhoud van scholing en begeleiding 

a. Scholingsplan 

Een door de zij-instromer en bevoegd gezag voor akkoord getekend scholingsplan, dat is opgenomen 

in een separaat document, maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.  

 

b. Begeleidingsplan 

Naast het onder IX.a vermelde scholingsplan wordt er een begeleidingsplan opgesteld tussen de 

opleiding, het bevoegd gezag en de zij-instromer. De zij-instromer wordt begeleid door een begeleider 

vanuit de opleiding en een begeleider vanuit de werkplek, aangesteld door het bevoegd gezag. In het 

begeleidingsplan wordt vermeld hoeveel uur gemiddeld per periode aan begeleiding door welke 

begeleider wordt besteed en wat ieders taak in de begeleiding is. Om de kwaliteit van de begeleiding 

te waarborgen zullen de begeleider vanuit de opleiding en de werkplekbegeleider periodiek 

overleggen over de onderlinge taakverdeling, samenwerking en leerproces en vorderingen van de zij-

instromer. In het begeleidingsplan wordt daarnaast aandacht besteed aan een goede introductie van 

de zij-instromer in de school. Voorts wordt opgenomen dat de zij-instromer in een diversiteit van leer- 

en werksituaties kan leren. Het begeleidingsplan wordt binnen één maand na aanvang van het 

scholingstraject opgesteld en ondertekend door alle partijen.  

 

c. Persoonlijk ontwikkelingsplan  

De zij-instromer concretiseert zijn leerdoelen in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat onderdeel 

uitmaakt van zijn studietraject. De zij-instromer stelt het persoonlijk ontwikkelingsplan per 

opleidingsfase op in overleg met de opleiding en de werkplek waar hij door het bevoegd gezag is 

aangesteld als leerkracht. Het persoonlijk ontwikkelingsplan omvat in elk geval:  

a. de beschrijving van de bekwaamheden die de zij-instromer wenst te verwerven tijdens het zij-

instromerschap en de wegen waarlangs hij dat gaat doen. Het is een beschrijving op het niveau van 

indicatoren conform het advies van de assessoren die het geschiktheidsonderzoek hebben uitgevoerd.  

b. de beschrijving van de werkactiviteiten die de zij-instromer uitvoert tijdens het zij-instromerschap. 

Deze werkactiviteiten betreffen les- en onderwijsactiviteiten, activiteiten op het terrein van 

leerlingbegeleiding en overige werkzaamheden als lid van het schoolteam. Bij elke activiteit wordt 

vermeld:  

- de omvang van de activiteit, uitgedrukt in uren;  

- de tijd(en) waarop de activiteit wordt verricht;  

- de locatie(s) waar de activiteit wordt verricht.  

c. de beschrijving van de leeractiviteiten tijdens het zij-instromerschap. Deze leeractiviteiten betreffen 

activiteiten gericht op het verwerven van de onder IXa. vermelde bekwaamheden, zoals 

voorbespreking werkplekactiviteiten, reflectiegesprekken met werkplekbegeleider en begeleider 

vanuit de opleiding, vormen van supervisie en intervisie, video-interactiebegeleiding, eventueel 

collaborative mentoring approach, het bijhouden van een portfolio en al hetgeen door partijen 

gerekend wordt tot leeractiviteiten.  
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Het persoonlijk ontwikkelingsplan dient binnen één maand na aanvang van het scholingstraject 

opgesteld en ondertekend te zijn door alle partijen.  

 

X. Toetsing  

De opleiding heeft een scholingsplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen van het 

scholingstraject en een programma van toetsing zijn opgenomen. Bij de eindtoetsing dient de zij-

instromer de bekwaamheidseisen op startbekwaamniveau te beheersen. Het 

bekwaamheidsonderzoek zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 

examencommissie van de opleiding in overeenstemming met artikel 7a.3. van de Wet hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek. Het bekwaamheidsonderzoek richt zich in het bijzonder op kennis, 

inzicht en vaardigheden die de zij-instromer blijkens de beoordeling, bedoeld in artikel 176c, tweede 

lid, onder c, van de Wet op het primair onderwijs, nog behoorde te verwerven. Tijdens de periode van 

scholing en begeleiding heeft de zij-instromer in elk geval tweemaal de gelegenheid het 

bekwaamheidsonderzoek te ondergaan.  

 

XI. Kosten  

a. De kosten voor de afname van het geschiktheidsonderzoek bedragen € 1.750,-2, waarvan 

facturering plaatsvindt direct na afname;  

b. De kosten voor het opleidingstraject bedragen € 4.500,-3  per jaar. Facturering geschiedt binnen 30 

dagen na datum van aanvang van het scholingstraject.  

 

Indien het zij-instroomtraject tussentijds gestaakt wordt door de zij-instromer en/of bevoegd gezag 

vindt er geen restitutie van cursusgelden plaats, behalve dan dat deel dat de begeleidingsuren van de 

individuele zij-instromer betreft en dat nog niet reeds benut is gedurende het begeleidingstraject van 

de zij-instromer.  

Betaling van bovenstaande bedragen door het bevoegd gezag aan de opleiding dient te geschieden 

binnen 30 dagen na facturering.  

 

De kosten voor de begeleiding op de werkplek door de school komen voor rekening van het bevoegd 

gezag. Indien de subsidie ingevolge artikel 2 ev. van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 niet wordt 

toegekend, treft het bevoegd gezag ingevolge artikel 38a. van de WPO tijdig een toereikende 

vervangende voorziening voor de zij-instromer.  

 

XII.  Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG) 

Persoonsgegevens van de zij-instromer worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van  

• de organisatie van onderwijs en het geven van onderwijs;  

• onderwijsbegeleiding en studieadvies;  

• het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;  

• het berekenen, vastleggen en innen van collegegelden, waaronder het in handen van derden 

stellen van vorderingen;  

• het behandelen van geschillen en het uitoefenen van de accountantscontrole;  

• (onderzoek gericht op) de kwaliteitsverbetering in het onderwijs;  

• de uitvoering of toepassing van een wettelijke verplichting. 

  

XIII.  Overig 

Indien sprake is van een verschil van inzicht tussen partijen over de uitvoering van deze overeenkomst, 

zullen partijen zoveel mogelijk trachten dit geschil in onderlinge overeenstemming op te lossen.  

 

 
2 Voor scholen buiten de regio West-Brabant is dit bedrag exclusief reiskosten en reistijd. 
3 Voor zij-instroomtrajecten buiten de regio West-Brabant wordt een tarief gehanteerd van € 5.000,- per jaar in plaats van het reguliere 
tarief van € 4.500,- 
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Al hetgeen vermeld in deze overeenkomst, ook hetgeen vermeld in de considerans maakt onderdeel 

uit van de afspraken tussen partijen.  

 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend,  

 

Plaats : Breda 

 

Datum :  

 

Opleiding    Bevoegd gezag    Zij-instromer 

 

Avans Hogeschool, Pabo       

 

 

 

M. van der Put- van der Vange 

Directeur Pabo 

 
 
 
 
 


