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Herziening kader zij-instroom | februari 2021 
 
In aanvulling op de wettelijke kaders, wordt voorgesteld de volgende afspraken te hanteren: 
 
Doelgroep 
Zij-instroom in het Beroep (ZiB) is een betaald leerwerktraject voor mensen die al een 
opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en zich willen omscholen tot bevoegd 
leraar. Om toegang te verkrijgen tot het zij-instroomtraject wordt uitgegaan van ten minste 
minimaal niveau 6 van het NLQF, dit betreft minimaal een afgeronde hbo- of wo- 
bacheloropleiding.  

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

 
Onderdelen van het geschiktheidsonderzoek 
De wiscat rekentoets is bedoeld om de rekenvaardigheid van de kandidaat vast te stellen en 
maakt onderdeel uit van het geschiktheidsonderzoek. We hanteren de norm van 103 met 
mogelijkheid tot éénmaal herkansen bij een score tussen 70- 102. Opleidingen die om wat voor 
reden dan ook willen afwijken van het advies, maken hun keuze vooraf bekend bij de 
kandidaat en mogelijke werkgever. Een geschiktheidsonderzoek dat is gebaseerd op het 
hanteren van een afwijking van het advies, hoeft niet erkend te worden door de andere 
hogescholen. 
 
Tijdens het geschiktheidsonderzoek: 

• wordt in elk geval gebruikgemaakt van een door de kandidaat samengesteld portfolio, 
waarin hij zijn eigen bekwaamheden  als leraar beschrijft en van passend 
bewijsmateriaal voorziet; 

• wordt in elk geval gebruik gemaakt van een voorbespreking, observatie en 
reflectiegesprek van een door de kandidaat gegeven les op een school ; 

• wordt in elk geval gebruikgemaakt van een criteriumgericht interview; 
 
Kwaliteit waarborging geschiktheidsonderzoek 

• Het geschiktheidsonderzoek wordt afgenomen door minstens twee onafhankelijke 
daartoe getrainde en zo mogelijk gecertificeerde assessoren. Een van de assessoren is 
werkzaam aan de betreffende lerarenopleiding en de ander is werkzaam in het 
basisonderwijs. 

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

• Geschiktheidsonderzoeken uitgevoerd door hogescholen worden door de hogescholen 
over en weer erkend. 

• De pabo die de opleiding gaat verzorgen, stelt in overleg met de zij-instromer en 
bestuur, een scholingsplan samen. 

 
De rapportage van het geschiktheidsonderzoek is zodanig opgesteld dat:  

• duidelijk is aan welke bekwaamheidseisen, op basis van EVC’s en EVK’s, de kandidaat al 
voldoet;  

• opleidingen in staat zijn een scholingsprogramma op te stellen waarmee de kandidaat 
de bekwaamheden die hij nog niet op niveau ‘startbekwaam’ beheerst (door) kan 
ontwikkelen en zich de kennis uit de domeinen van de kennisbases die hij nog niet 
beheerst eigen kan maken;  

• het instellingsbestuur en de examencommissie het vertrouwen hebben dat de uitkomst 
van het geschiktheidsonderzoek valide en betrouwbaar is, zodat de kwaliteit geborgd 
is. 

 
Geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring 
De geschiktheidsverklaring kent een geldigheidsduur van twee jaar. Na deze termijn wordt er 
in overleg met de hogeschool gekeken in hoeverre de geschiktheidsrapportage nog voldoende 
bruikbaar is voor het opstellen van een scholingsplan.  
 
Scholingsprogramma samenstellen  
De lerarenopleiding van de hogeschool waar de zij-instromer (verder) opgeleid zal worden, stelt 
in overleg met de zij-instromer en zijn school een scholingsprogramma vast1. De zij-instromer 
wordt in de gelegenheid gesteld zijn bekwaamheden (door) te ontwikkelen tot het niveau 
‘startbekwaam’ en zich de onderdelen van de domeinen uit de kennisbases die hij nog niet 
beheerst eigen te maken.  
Deelnemers aan de zij-instroomtrajecten moeten tijdens de opleiding voldoen aan de 
Landelijke Kennisbasistoets Wiskunde en de Landelijke Kennisbasistoets Taal. 
 
Het scholingsprogramma zal gedeeltelijk op de hogeschool worden uitgevoerd en gedeeltelijk 
op de werkplek. Er worden ook afspraken gemaakt m.b.t. de rollen en taken van de 
verschillende begeleiders (op de hogeschool en op de werkplek). Beide partijen zijn 
verantwoordelijk voor een deugdelijke begeleiding. Het scholingsprogramma en de 
begeleidingsafspraken worden vastgelegd in de tripartiete overeenkomst die wordt 
ondertekend door de lerarenopleiding, de school en de zij-instromer. Deze wordt door de 
examencommissie geaccordeerd. 
 

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

 
1 De opleiding richt zich op het verkrijgen van de bevoegdheid tot leraar basisonderwijs. Er wordt niet expliciet 
opgeleid voor de context van het speciaal (basis)onderwijs, het is aan de zij-instromer om de vertaalslag te maken 
van de opleiding naar de werkplek. Los van de specifieke werkcontext is het daarom waardevol (en soms vereist) om 
tijdens het opleidingstraject ook op reguliere basisscholen werkervaring op te doen.  
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Begeleiding op de werkplek 
De tripartiete overeenkomst is basis en uitgangspunt voor de scholing en begeleiding van de 
zij-instromer. Het opleiden vindt plaats op het instituut, door middel van zelfstudie en ook op 
de eigen werkplek. Zie bijlage 1 voor nadere richtlijnen voor de begeleiding van de zij-
instromer.  
De zij-instromer evalueert met zijn begeleiders vanuit de lerarenopleiding en vanuit de school 
waar hij werkzaam is per overeengekomen periode zijn vorderingen op basis van een 
voortgangsbespreking met de begeleiders. De uitkomsten worden vastgelegd en gedeeld met 
alle partijen. De zij-instromer is daarbij verantwoordelijk voor het eigen ontwikkelproces.  
  
Kwaliteitseisen m.b.t. de begeleiding op de lerarenopleiding:  
➢ De begeleiding bestaat uit het verschaffen van informatie over het gehele traject, 
begeleiding bij het ontwikkelen van het portfolio en deelname aan voortgangsgesprekken.  
➢ De begeleidingsuren worden in de tripartiete overeenkomst gekwantificeerd.  
➢ Er wordt gewerkt met een gekwalificeerde en gecertificeerde begeleider. Dit kan een 
vakdidacticus of een onderwijskundige zijn.  
  
Kwaliteitseisen m.b.t. de begeleiding op de werkplek: 
➢ De begeleiding bevat feedback- en feed-forwardgesprekken.  
➢ Er wordt gewerkt met een daartoe geschoolde begeleider.  
➢ Het management van de school geeft gevraagd en ongevraagd feedback en stelt de zij-
instromer in staat om als volwaardig teamlid te functioneren. 
 
 Bekwaamheidsonderzoek 

• Fundament en uitgangspunt van het afsluitende bekwaamheidsonderzoek is het 
geschiktheidsonderzoek dat aan het begin van het traject afgenomen is. Het 
bekwaamheidsonderzoek richt zich op de bekwaamheidseisen en de onderdelen uit de 
kennisbasis die in het geschiktheidsonderzoek nog niet (volledig) aangetoond waren. 
Tijdens het bekwaamheidsonderzoek toont de zij-instromer bewijsstukken waaruit zijn 
startbekwaamheid blijkt. De kennisbasis Nederlands en wiskunde wordt in het 
bekwaamheidsonderzoek (of daarvoor2) getoetst, middels de landelijke kennistoets 
Nederlands en wiskunde die studenten aan de reguliere lerarenopleiding ook maken.  

• De kandidaat ontvangt een schriftelijke rapportage van het bekwaamheidsonderzoek. De 
rapportage is opgesteld in termen van de bekwaamheidseisen, gespecificeerd naar alle 
afzonderlijke bekwaamheidseisen.  

 
Kwaliteitseisen 
Tijdens het bekwaamheidsonderzoek wordt afhankelijk van de nog te beoordelen 
eindkwalificaties gebruikgemaakt van: 

• een door de kandidaat samengesteld portfolio met relevante beschrijvingen en 
bewijsstukken; 

• een lesobservatie of filmopname; 

 
2 Voor zij-instromers wordt ontheffing gegeven van de studiepunteningangseis voor de landelijke kennistoets, 
waardoor ze al op een eerder moment tijdens de scholing (of zelfs tijdens het geschiktheidsonderzoek) deel 
kunnen nemen. 
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• een criteriumgericht interview. 
 
Het bekwaamheidsonderzoek wordt afgenomen door twee daartoe getrainde, indien mogelijk 
gecertificeerde, assessoren. Een van de assessoren is werkzaam aan de betreffende 
lerarenopleiding en de ander is werkzaam als leraar in het basisonderwijs.  
 

• De kandidaat krijgt van tevoren de handleiding van het afsluitende 
bekwaamheidsonderzoek, waarmee hij zich kan voorbereiden op het 
bekwaamheidsonderzoek, en na afloop een schriftelijke rapportage. 

 
Kwaliteitsborging  

• De Kwaliteitsborging wordt extern uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs en 
via bijvoorbeeld het regelmatig organiseren van kennisuitwisselingen bijvoorbeeld in de 
vorm van peerreview of collegiale audit. 	

• Professionalisering van zij-instroomassessoren wordt vormgegeven door training, 
scholing en certificering met bijbehorende facilitering door de instellingen. Het 
onderhouden van de kwaliteit wordt vormgegeven door intervisie en kalibreersessies. 
In bijlage 2 zijn richtlijnen voor professionalisering en certificering opgenomen.	

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



5	
	

Bijlage 1  Richtlijnen voor de begeleiding van de zij-instromer  
 
De voortgang van de zij-instromer is voor alle drie de partijen van groot belang. Begeleiding is 
een belangrijk instrument in deze, met rechten en verplichtingen voor zowel de werkgever, de 
lerarenopleiding als de zij-instromer. In deze bijlage van het raamwerk beschrijven we de 
gewenste situatie.  
1.1. Begeleiding vanuit de werkgever (po-school); 
• Een werkplekbegeleider (een ervaren collega) begeleidt de zij-instromer op de (nieuwe) 
werkplek, met name gericht op de pedagogische en (vak)didactische competenties.  
 
Mogelijke activiteiten:  
• lesbezoek met voor- en nabespreking; feedback en feed-forward gesprekken;  
• bespreking videoregistraties;  
• voortgangsgesprekken (minimaal een keer per maand).  
• Het management van de school (teamleider/directie) geeft de zij-instromer gevraagd en 
ongevraagd feedback en stelt de zij-instromer in staat om als volwaardig teamlid te 
functioneren.  
• De zij-instromer evalueert met zijn begeleiders, per overeengekomen periode (bijvoorbeeld 
een semester), zijn vorderingen op basis van een voortgangsgesprek met de 
werkplekbegeleider(s) en de instituutsopleider. De uitkomsten van het gesprek worden 
schriftelijk vastgelegd. Daarin geeft hij tevens aan hoe hij zijn eigen inbreng inschat en komt zo 
nodig met bijgestelde leerdoelen.  
  
NB Er wordt gewerkt met daartoe geschoolde, professionele begeleiders.  
  
• Geschoold:  

• Coachingsvaardigheden;  
• Beoordelingsvaardigheden gericht op ontwikkeling;  
• Begeleiden als de meester en zijn gezel: gericht op vakinhoudelijkheid en 
vakdidactische keuzes.  

• Professioneel:  
• De begeleider organiseert zijn eigen feedback;  
• De begeleider zorgt ervoor dat zowel zijn vakinhoudelijke als vakdidactische 
kwaliteiten state of the art zijn.  

  
1.2. Begeleiding vanuit het opleidingsinstituut  
Er wordt gewerkt met een gekwalificeerde en gecertificeerde begeleider. Dit kan een 
vakdidacticus of een onderwijskundige zijn.  
 
De begeleiding vanuit het opleidingsinstituut bestaat uit:  

• de zij-instromer wegwijs maken in het gehele traject;  
• de zij-instromer instrueren t.a.v. de aanpak van het portfolio;  
• deelname aan de voortgangsgesprekken;  
• het volgen en stimuleren van de groei van het portfolio.  
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Bijlage 2  Professionalisering assessoren Zij-instroom in Beroep 
 
De assessoren dienen te voldoen aan het landelijke assessorenprofiel.  
Dit houdt in dat assessoren uit de po-scholen en hogescholen zich verder professionaliseren 
tot expert-assessor.  
  
De assessorentrainingen vanuit de lerarenopleidingen die zijn aangesloten bij LOBO zijn erop 
gericht dat iedere assessor de bekwaamheden zoals die in het profiel beschreven zijn, kan 
ontwikkelen. 
Er worden vier fasen in de professionalisering onderscheiden: 

1. De basistraining 
2. Het praktijkdeel 
3. De certificering 
4. Het onderhouden van de kwaliteit 

  
Ad. 1 Het belangrijkste doel van de basistraining is het leren beoordelen en erkennen van 
eerder opgedane leer- en werkervaringen van kandidaten. In de basistraining komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:  

• het beoordelen van een portfolio; 
• het beoordelen van de geobserveerde lessituatie(s); 
• het voeren van een criteriumgericht interview (CGI); 
• de bewustwording van eigen valkuilen en blinde vlekken tijdens het 

beoordelingsproces; 
• het oefenen met en het leren gebruiken van het zij-instroom 

assessmentinstrumentarium;  
• het rapporteren van de beoordeling. 

  
Ad. 2 De tweede fase is het praktijkdeel. Hierin wordt het afnemen van assessments geoefend. 
Het oefenen gebeurt onder begeleiding van een expert-assessor en via collegiale consultatie. 
Zo wordt een situatie van ‘deliberate practice’[1] gecreëerd, waarbij praktijkervaringen 
doelbewust gebruikt worden om bekwamer te worden. Het herhaald uitvoeren van de taak na 
feedback leidt stap voor stap tot verfijning van de prestatie.  
  
Ad. 3 De derde fase is de certificering. De certificering tot expert-assessor vindt plaats na 
beoordeling door twee onafhankelijke en deskundige beoordelaars[2]. Deze beoordelaars 
maken deel uit van een erkend assessmentcentrum[3]. De assessor laat in de beoordeling tot 
expert-assessor zien dat hij voldoet aan het ‘Profiel assessor’ (zie volgende blz.). 
  
Ad. 4 De laatste fase betreft het onderhouden van de kwaliteit van beroepsbekwaam 
beoordelen. Om deze kwaliteit te waarborgen en het certificaat te behouden, zorgt de 
assessor ervoor dat hij/zij minimaal drie assessments per jaar afneemt en één keer scholing 
volgt.  
Deze kwaliteitsborging kan de eigen organisatie tevens gebruiken voor (externe) audits. 
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Profiel assessor 
  
Kerntaken assessor 
De assessor:  

• beoordeelt of een portfolio van een kandidaat voldoet om het assessmentgesprek in te 
kunnen gaan; 

• voert een criteriumgericht interview (= assessmentgesprek) n.a.v. het portfolio om het 
eindkwalificatieniveau te bepalen; 

• stelt het eindkwalificatieniveau van de kandidaat vast (en deelt dit mee aan de 
kandidaat); 

• geeft zo nodig ontwikkelingsgerichte feedback; 
• legt bevindingen en eindoordeel vast op daarvoor bestemde formulieren t.b.v. de 

eindrapportage. 
  
Basiskwalificaties assessor 
De assessor: 

• beschikt over relevante en brede expertise en praktijkervaring op het gebied van de 
opleiding; 

• is werkzaam in de opleiding (interne assessor) of in een relevante beroepspraktijk 
(externe assessor); 

• heeft ruime ervaring met het begeleiden van hbo-stagiairs of startende collega’s; 
• heeft een hbo-diploma of hoger behaald; 
• is klantgericht en geïnteresseerd in de professionele ontwikkeling van kandidaten; 
• werkt efficiënt, accuraat en komt afspraken na; 
• communiceert op toegankelijke en overtuigende wijze, zowel mondeling als schriftelijk; 
• is leergericht: bereid om te investeren in zichzelf. 

  
Kwaliteiten assessor[4] 
De assessor is in staat om inhoudelijk en op professionele wijze te beoordelen of de kandidaat 
voldoet aan de vereiste bekwaamheidseisen. Omdat de ontwikkeling en beoordeling van 
bekwaamheidseisen in zeer diverse praktijksituaties kan plaatsvinden, is het vooral van belang 
dat een assessor blijk geeft ‘de wereld achter de indicatoren’ te kennen. Dit betekent dat hij 
bekwaamheidseisen kan relateren aan uiteenlopende praktijksituaties en gedrag.  
  
Gedragsindicatoren 
De assessor: 

• brengt structuur aan in het assessmentgesprek; 
• creëert een sfeer waarin de kandidaat volledig tot zijn recht kan komen; 
• past verschillende vraag- en gesprekstechnieken toe om doelgericht het 

bekwaamheidsniveau van de kandidaat te achterhalen en regie te houden in het 
gesprek; 

• relateert ervaringen, werkwijze en bewijzen van de kandidaat aan relevante 
competentiecriteria; 

• herkent (niet in het zelfevaluatiemodel genoemde) producten als bruikbaar bewijs; 
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• komt tot een onderbouwd eindoordeel en brengt dit op overtuigende en constructieve 
wijze over. 

• geeft ontwikkelingsgerichte feedback;  
• legt het oordeel op toegankelijke wijze vast in een rapportage;  
• gaat adequaat en klantgericht om met eventuele bezwaren tegen het eindoordeel. 
 

  
ZiB- specifieke kwalificatie 
De assessor: 

• observeert de kandidaat en weet in relatie met de bekwaamheidseisen de observatie te 
koppelen aan de beoordeling; 

• is in staat om een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd verslag op te stellen en het 
verslag te beschrijven in bekwaamheidseisen; 

• is in staat te reflecteren op eigen gedrag en daarin ontwikkelpunten aan te geven. 
 
 
 
[1] Naar het werk van de Zweedse psycholoog Karl Anders Ericsson (2016), die internationaal 
wordt erkend als onderzoeker in de psychologische aard van expertise en menselijke 
prestaties. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/K._Anders_Ericsson 
[2] Deze beoordelaars zijn communicatief, beschikken over inlevingsvermogen en zijn gericht op 
persoonlijke ontwikkeling. 
[3] Erkend door de Inspectie van het Onderwijs of een accreditatie-instantie. 
[4] Ontwikkeling van de genoemde kwaliteiten staan centraal in de assessorentraining. Bij 
eventuele certificering van assessoren worden de genoemde gedragscriteria als 
beoordelingscriteria gehanteerd. 
 


