Zij-instroom Pabo
HvA: speciaal
(basis)onderwijs
Je wilt graag leerkracht worden en werk doen dat écht betekenis
heeft. Als er ergens een plek is waar je een belangrijke rol speelt in
het leven van kinderen, dan is dat in het speciaal (basis)onderwijs.

Zij-instroom in Beroep:
speciaal (basis)onderwijs
De Pabo HvA biedt vanaf september 2022 de route
speciaal (basis)onderwijs aan voor zij-instromers die al
een hbo- of universitair diploma hebben. Dit doen we in
nauwe samenwerking met de schoolbesturen Orion,
Kolom en de PI-scholen.

Het Zij-instroom in Beroep-traject (ZiB) komt er kortweg op neer dat je
vanaf dag één aan het werk gaat in de onderwijspraktijk. Bij deze nieuwe
route is dat dus in het speciaal (basis)onderwijs. Je loopt geen stage, maar
bent echt in dienst en ontvangt salaris. Ondertussen haal je je bevoegdheid leerkracht primair onderwijs binnen maximaal twee jaar. Daarvoor ga
je een dag per week, op donderdag, naar de HvA. Zowel op de opleiding als
in de praktijk word je begeleid door vakinhoudelijke experts met ruime
kennis en ervaring in het speciaal (basis)onderwijs.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor -de naam zegt het al- zij-instromers.
Mensen die al een hbo- of universitaire studie hebben afgerond en er nu
voor kiezen om de switch te maken. Om te kijken of deze opleiding bij je
past moet je eerst werkervaring opdoen en een geschiktheidsonderzoek
doen. Heb je een positieve beoordeling, dan ontvang je een
geschiktheidsverklaring en kun je je aanmelden.

Maatwerk
Voordat je begint met het opleidingstraject voeren we een zogeheten
maatwerkgesprek met je. We kijken dan samen waar je staat, wat je wilt en
wat je al kan. Dit doen we op basis van de resultaten van jouw
geschiktheidsonderzoek. We maken samen afspraken; een ‘route’, en
leggen dit vast in een scholingsplan. Bij alles wat we afspreken is de
vertaling naar jouw specifieke praktijksituatie het uitgangspunt.

Het opleidingstraject
Op donderdagen volg je met andere zij-instromers het studieprogramma.
We werken allereerst aan een stevig pedagogisch-didactisch fundament
waarin de basis van het lesgeven centraal staat: je leert hoe je voor een
groep moet staan en hoe je didactisch gezien een goede les moet geven.
Vervolgens gaan we in twee modules specifiek in op de uitdagingen in het
speciaal (basis)onderwijs. We maken daarbij gebruik van de kennis van
verschillende experts uit de onderwijspraktijk van het speciaal onderwijs.
In het studieprogramma komen uiteraard alle (school)vakken die in het
primair onderwijs worden aangeboden aan de orde. Ook in deze
vakmodules nodigen we je uit om samen met ons de vertaalslag te maken
naar je eigen praktijksituatie. Door deze intensieve verbindingen tussen de
expertise vanuit opleiding en werkveld verwerf je stap voor stap de kennis
en vaardigheden die je nodig hebt als leraar in het speciaal
(basis)onderwijs.

Vertaling naar praktijk speciaal (basis)onderwijs
De modules zijn zó opgezet dat je het geleerde ook direct kunt toepassen
in jouw groep of op jouw school. Voor deze route speciaal (basis)onderwijs
werken we intensief samen met praktijkbegeleiders, experts in deze vorm
van onderwijs, die inhoudelijk op de hoogte zijn van het studieprogramma.
Zij stemmen af met de docenten op de opleiding en denken actief met je
mee op welke wijze je de opdrachten uit kunt voeren in jouw groep. Daar
gaat het om: dat het relevant is voor jouw functioneren in de praktijk en
voor jouw ontwikkeling tot leerkracht.

Toetsing
Zoals gezegd: jouw praktijksituatie staat centraal, ook bij de afronding van
de (vak)modules. Je kunt deze afronden op verschillende manieren: door
het aantonen van leeruitkomsten, het maken van een opdracht of
bijvoorbeeld door het geven van een presentatie. Jij kiest wat bij jou en bij
jouw situatie past.

Studeren met gunstige voorwaarden
Zoals je weet is er een groot lerarentekort. Zeker in Amsterdam. De
gemeente wil mensen zoals jij dan ook graag enthousiast maken over dit
zij-instroomtraject. Daarom zijn er subsidies beschikbaar en kun je gebruik
maken van gunstige voorwaarden. Speciaal voor zij-instromers is er een
loket opgezet waar alle kennis en ervaring van de stad op het gebied van
zij-instromen in het Amsterdamse basisonderwijs is samengebracht. Meer
hierover lees je op de site van 1loket via lievervoordeklas.nl.

Vragen over de procedure of jouw
persoonlijke situatie? Neem dan
contact met ons op
E: assessment-foo@hva.nl
T: 020- 595 5563
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Heb je inhoudelijke vragen? Neem
dan contact op met de coördinator
van de route speciaal
(basis)onderwijs
Anneke van der Linde
E: a.j.van.der.linde@hva.nl
T: 06 2115 5505

