
 

 

 

 

november 2020 

 

Aan:  Stuurgroep ADEF 

Van:  LENA 

Betreft:  werkwijze geschiktheidsonderzoeken tijdens corona (vervolg op versie april 2020) 

 

Beste collega’s, 

 

LENA wil de stuurgroep ADEF informeren over de wijze waarop LENA tijdens de aanhoudende corona-tijd om wil 

gaan met de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken Zij-instroom in Beroep.  

 

Het zijn roerige tijden. In al deze drukte is LENA een paar keer (on-line) bij elkaar gekomen om na te denken over de 

consequenties voor de zij-instromers. Juist nu is het belangrijk om in samenspraak met elkaar afspraken te maken 

over de invulling van de mogelijkheden.  

Uit ons overleg is gebleken dat er geen belemmeringen zijn om de bekwaamheidsonderzoeken aan het eind van het 

Zij-instroomtraject af te nemen. De lerarenopleidingen die daar al mee te maken hebben, nemen  het criterium-

gerichte interview online af volgens de toetsprocedures van de eigen faculteit.  

 

Dit ligt anders bij het uitvoeren van de geschiktheidsonderzoeken. Daar lopen we tegen verschillende 

belemmeringen op.  

Voor de kandidaten, de werkgevers en de opleidingen gaat het om een belangrijke beslissing: ben ik geschikt of niet 

geschikt (high-stakes test) voor het onderwijs. 

Dit vraagt om een goede voorbereiding van de kandidaat in de praktijk. Er zijn kandidaten die pas kort in het 

onderwijs werkzaam zijn. Zij worden nu geconfronteerd met afstandsonderwijs. Hierdoor is er van een normale 

onderwijssituatie waarin zij ervaring kunnen opdoen geen sprake.  

Daarnaast vraagt het om een zorgvuldig wijze van toetsing. We hechten dan ook aan toetsing in een echte 

beroepssituatie waarin de kandidaat professioneel moet handelen. Het toetsen in een authentieke beroepssituatie 

verhoogt de inhouds- en voorspellende validiteit van de toetsing voor het toekomstig beroep. Dit is op dit moment 

niet mogelijk.  

Los van deze kwaliteitseis hebben we natuurlijk ook te maken met wat is vastgelegd in het besluit zij-instroom 

leraren primair en voortgezet onderwijs.  

 

Er is voor gekozen om enerzijds recht te doen aan de situatie waarin de zij-instromer zich bevindt en anderzijds recht 

te doen aan de kwaliteit van het geschiktheidsonderzoek.  

 

We onderscheiden drie groepen potentiële zij-instromers:    

1. Zeer beginnende zij-instromers die minder dan 4 maanden docenttaken uitvoeren  

2. Zij-instromers die meer dan 4 maanden docenttaken uitvoeren 

3. Zij-instromers die zich aanmelden voor een tweede  onderwijsbevoegdheid 

 

In onderstaand schema wordt de uitwerking van de verschillende doelgroepen zichtbaar:



 

 

 
 
 

 

MAATREGELEN IN TIJDEN VAN CORONA 
GELDIG TOT EINDE CORONA 

Doelgroep Zeer beginnende kandidaat  
(< 4 maanden) 

Kandidaat voert  
 >4 maanden docenttaken uit. Mogelijk al 
bezig met portfolio. 
 

Kandidaten is al in ‘t bezit van 
onderwijsbevoegdheid. Wil graag 2e 
onderwijsbevoegdheid halen.  
 

Temporiseren 
 

Ja.  
Geschiktheidsonderzoek 
uitstellen tot minimaal 4 
maanden ervaring in de 
onderwijspraktijk is opgedaan.  

Keuze 
Kandidaat (en zijn werkgever) krijgt de keuze 
om  
a. geschiktheidsonderzoek uit te stellen 
b. geschiktheidsonderzoek uit te voeren 

met aanpassing. 

Keuze  
Kandidaat (en zijn werkgever) krijgt de keuze 
om  
a. geschiktheidsonderzoek uit te stellen  
b. geschiktheidsonderzoek uit te voeren 

met aanpassing. 
Hoe Het geschiktheidsonderzoek blijft 

hetzelfde. 
• Portfolio  
• Observatie klassikale les  
• Reflectiegesprek  
• CGI  
 
 

• Portfolio  
• Observatie klassikale les * 
• Reflectiegesprek  
• CGI  
 
*Vier opties: 
1. vooropgesteld: als het kan vindt 
assessment plaats in de onderwijspraktijk. 
 
Als optie 1. niet kan dan keuze uit 2, 3 of 4. 
Keuze afhankelijk van situatie kandidaat.  
 
2. Livestream-opname op de dag van het 
assessment door de kandidaat/school 
georganiseerd. De twee assessoren 
observeren les op afstand en voeren 
gesprek(ken) online. Dit kan ook worden 
toegepast indien 1 assessor niet aanwezig 
kan zijn. Kandidaat test vooraf met 
assessoren de kwaliteit van de verbinding!  

• Portfolio  
• Reflectiegesprek (op de werkplek of 

online) 
• CGI (op de werkplek of online) 
• Indien van toepassing: Observatie les * 
 
*Vier opties: 
1. vooropgesteld: als het kan vindt 
assessment plaats in de onderwijspraktijk. 
 
Als optie 1. niet kan dan keuze uit 2, 3 of 4. 
Keuze afhankelijk van situatie kandidaat. 
 
2. Livestream-opname op de dag van het 
assessment door de kandidaat/school 
georganiseerd. De twee assessoren 
observeren les op afstand en voeren 
gesprek(ken) online. Dit kan ook worden 
toegepast indien 1 assessor niet aanwezig 
kan zijn. Kandidaat test vooraf met 
assessoren de kwaliteit van de verbinding! 



 

 

3. Opname van fysieke les indien observatie 
in onderwijspraktijk (of live stream 
lesobservatie) niet mogelijk is. Kandidaat 
organiseert opname. Gesprekken online. 
4. Opname van een online les. Assessoren 
vragen in CGI extra door op didactische 
aanpak en lesvoorbereiding. Gesprekken 
online. 

3. Opname van fysieke les indien observatie 
in onderwijspraktijk (of live stream 
lesobservatie) niet mogelijk is. Kandidaat 
organiseert opname. Gesprekken online. 
4. Opname van een online les. Assessoren 
vragen in CGI extra door op didactische 
aanpak en lesvoorbereiding. Gesprekken 
online. 

Inhoudelijk 
opmerking 

Kandidaat werkt gedurende het 
werkervaringstraject aan het 
samenstellen van zijn portfolio. 

Bij punt 3 en 4 : Pedagogische geschiktheid 
moet blijken uit bewijzen in het portfolio. 
Bijvoorbeeld aan de hand van chatberichten, 
mailcontact e.d. met leerlingen.  

 

Aandachtspunt Langer werkervaringstraject 
onder begeleiding van de school.   
Kandidaat is dan wel langer 
afhankelijk van de 
bereidwilligheid van de school 
om hem een langere 
“proefperiode” te geven. 

  

 
 
Deze aanpak sluit aan bij onze inzet om het keuzeproces van potentiële zij-instromers zodanig te faciliteren dat zij-instromers die het nodig hebben voldoende tijd 
krijgen om een afgewogen beslissingen te maken en kandidaten die al wat verder zijn geen vertraging hoeven op te lopen. 
 
De volgende stap is dat LENA de inspectie (controlerend orgaan) en OC&W informeert over bovenstaande werkwijze.  
 
Met vriendelijke groet, namens het landelijk expertise netwerk assessment, 
 
Inge Oudkerk Pool. 
 
Marjanne Timmerman (Windesheim), Chrisma Immens (Hogeschool Utrecht), Inge Oudkerk Pool (Hogeschool van Amsterdam), Arie Goijaarts (Fontys), Johan 
Strijbis (Driestar Hogeschool), Hannah Wielenga (Hogeschool Utrecht) en Peter Wildschut (Hogeschool Rotterdam), Paulien Langedijk (Hogeschool van 
Amsterdam) Sigrid Hoogland (NHL-Stenden Hogeschool/ ECNO), Sonja de Bruin (Hogeschool Arnhem Nijmegen). 


