6 juni 2018

Voorlichting Zij-instroom

Martine Derks ( programmaleider Samen Opleiden)

Routewijzer
Nog geen aanstelling bij een werkgever in het PO of SO, maar
wel relevante en afgeronde opleiding binnen het HBO of WO afgerond?

Deeltijd Versneld

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

Deeltijd Regulier

Een aanstelling bij een werkgever in het PO of SO?
Nog geen relevante en afgeronde opleiding?

Deeltijd Regulier

Een aanstelling bij een werkgever in het PO of SO?
Een relevante en afgeronde 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 met de
het loket:
deeltijd.educatie@han.nl
Daar kan een geschiktheidsonderzoek
aangevraagd worden voor het primair of
speciaal onderwijs.

opleiden

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 voeren een
bekwaamheidsonderzoek
uit.

Het geschiktheidsassessment, daar ben je
zo’n 30 tot 40 uur mee bezig.
1. Het samenstellen van het portfolio
eerder
1. Praktijkopdracht op de school
-

Een leergesprek

Een instructie of demonstratieles
Een themales met groepsopdrachten

3. Een criterium gericht interview na uitvoering van de praktijkopdracht

Twee assessoren voor de praktijkopdracht
Een assessor uit de opleiding en een veldassessor
Beoordelingsdoel van de praktijkopdracht:
1.
2.

Oordeel over het vermogen tot plannen en organiseren van beroepsmatige
handelingen en planningsvaardigheden.
Oordeel over het vermogen tot ontwerpen van verschillende onderwijsactiviteiten en
het gestructureerd les geven met gebruik van een lesopzet.

Beoordelingsvorm:
1. Observatie en interview met behulp van een kijkwijzer en vragenlijst
2. Beoordelingswijze met het scoren van een competentielijst

maatwerk

verplicht

Wat komt zondermeer in het programma voor de zij-instromer?
1. Landelijke Kennisbasistoets Rekenen
2. Landelijke Kennisbasistoets Taal
3. Aptis toets ( Engelse taalvaardigheid)
1. Bekwaamheden binnen verschillende bouwen en bij voorkeur op
verschillende scholen van het betrokken schoolbestuur aangetoond
2. Aanvullingen op basis van het geschiktheidsonderzoek
3. ……

Zij-instroom en deeltijd verkort
Zij-instroom

Deeltijd verkort

Versneld traject van maximaal twee jaar
Financiële middelen
Begeleiding door werkgever
Beoordeling door het instituut

Versneld traject van twee jaar is mogelijk
Geen afhankelijke positie bij werkgever
Begeleiding en beoordeling ligt bij de opleiding
Een diploma

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

lerarenbeurs

Met welke werkgevers kun je naar aanleiding van
deze bijeenkomst contact opnemen of er een
match vanuit beide kanten kan ontstaan.
PO

SO

Optimus

De Onderwijsspecialisten

m.stevens@optimusonderwijs.nl

Stichting Maas en Waal
a.nijboer@spommaasenwaal.nl.

w.knoers@deonderwijsspecialisten.nl

Puntspeciaal
h.nijtmans@puntspeciaal.nl

Entrea

