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Routewijzer
Nog geen aanstelling bij een werkgever in het VO of MBO, maar
wel een relevante opleiding binnen het HBO of WO afgerond?

Deeltijd Versneld

Een aanstelling bij een werkgever in het VO of MBO en
relevante opleiding niveau 4 binnen het MBO afgerond?

Deeltijd Regulier

Een aanstelling bij een werkgever in het VO of MBO?
Nog geen relevante en afgeronde opleiding?

Deeltijd Regulier

Een aanstelling bij een werkgever in het VO of MBO?
Een relevante opleiding binnen HBO of WO afgerond?

Zij-instroom

Hoe start ik met een zij-instroom traject
solliciteren

Inwerken op
de school

Intakeperiode
1. De zij-instromer heeft een beoogd
werkgever die een aantal belangrijke
kwaliteiten in de kandidaat ziet.
2. Werkgever neemt contact op via:
deeltijd.educatie@han.nl
Daar kan een geschiktheidsonderzoek
aangevraagd worden voor het Vo of Mbo

leren en werken

Geschiktheidsonderzoek
3. Op basis van meerdere data
binnen het geschiktheidsonderzoek
wordt bepaald of de opleiding, de
student en werkgever verzekerd kan
zijn dat het opleidingstraject binnen
twee jaar afgerond kan worden.
4. Tri-partite-overleg en
scholingsprogramma samenstellen
Optie A:
Individuele trajecten sluiten aan bij bestaande onderdelen voor de deeltijd.
Optie B:
Bij meerdere zij-instromers tegelijk wordt maatwerk steeds beter mogelijk.

examencommissie

baccalaureaat

Bekwaamheidsonderzoek
5. Bewijsmateriaal
verzamelen voor de nog aan
te tonen bekwaamheden.
6. Assessoren HAN-ILS
voeren een
bekwaamheidsonderzoek
uit.

Het geschiktheidsonderzoek
bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.

het samenstellen van een portfolio
een assessment door twee assessoren met lesbezoek en criterium gericht interview
een rapportage waarin de beoordeling is uitgewerkt

Dit leidt tot een scholingsplan dat onderdeel uitmaakt van de triparte-overeenkomst.

Je bent daar zo’n 30 tot 40 uur mee bezig.

verplicht

Wat komt in het programma voor de zijinstromer?
1.

Landelijke Kennisbasistoets van het betreffende vak

2. Aanvullingen op basis van het geschiktheidsonderzoek
3. Het bekwaamheidsonderzoek om aan te tonen dat je startbekwaam bent

maatwerk

De weg naar het eindniveau wordt in een persoonlijk scholingsplan vastgelegd.

Zij-instroom en deeltijd verkort
Zij-instroom

Versneld traject van maximaal twee jaar
Financiële middelen via subsidie
Begeleiding door werkgever en opleiding
Beoordeling door de opleiding
een baccalaureaat

Deeltijd verkort

Versneld traject van twee jaar is mogelijk
Geen afhankelijke positie bij werkgever
Begeleiding door opleiding en werkgever
Beoordeling ligt bij de opleiding
een bachelor diploma

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp

Bedankt voor uw aandacht!

Contactgegevens:
deeltijd.educatie@han.nl
Carola Doumen : carola.doumen@han.nl

