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ZIJ-INSTROOM IN BEROEP TRAJECT LERAAR BASISONDERWIJS 

ROUTE SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS 

 

 

Praktische informatie  
 

Je bent geïnteresseerd in het Zij-instroom in Beroep Traject leraar Basisonderwijs, route speciaal 

(basis)onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam en je voldoet aan de toelatingseisen. Graag informeren wij 

je hierbij over een aantal praktische zaken die essentieel zijn voordat je kunt starten met het opleidingstraject.  

 

In september 2022 starten de eerste kandidaten die de route speciaal (basis)onderwijs gaan volgen. Als je a.s. 

september start met deze nieuwe route, maak je deel uit van een reguliere zij-instroomgroep. Je studeert dan 

dus samen met zij-instromers die werkzaam zijn in het reguliere basisonderwijs. We verwachten per februari 

2023 te kunnen starten met een aparte groep zij-instromers, route speciaal (basis)onderwijs. Uiteraard hangt 

dat af van het aantal aanmeldingen.  

 

In beide gevallen - dus of je nu deel uitmaakt van een gemengde groep of van een aparte groep speciaal 

onderwijs - heb je de ruimte om met je opdrachten in te zoomen op jouw specifieke praktijksituatie in het 

speciaal (basis)onderwijs. Al per september a.s. passen we samen met experts uit het werkveld een aantal 

modules pedagogiek aan/ spitsen we deze modules toe op de uitdagingen waar je als zij-instromers speciaal 

(basis)onderwijs in de praktijk mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor het omgaan met 

moeilijk verstaanbaar gedrag en het omgaan met grote verschillen tussen kinderen op het gebied van leren en 

sociaalemotionele ontwikkeling. 

 

Stappen richting opleidingstraject 

Voordat het opleidingstraject daadwerkelijk van start kan gaan zijn er heel wat stappen die je moet zetten 

gedurende een periode van een aantal maanden. We gaan daar hieronder puntsgewijs op in. Let op: deze 

informatie is op hoofdlijnen, over elke stap vind je meer gedetailleerde informatie via de links en op onze 

website. 

 

1. Werkervaringstraject: kennismaking met de praktijk voor de klas. Past dit beroep bij mij? 

Je eerste stap is ervaren of het vak leraar speciaal (basis)onderwijs bij je past en of er een match is tussen jou 

en de school: 

• Als je wilt gaan werken op een school in Amsterdam meld je dan aan bij 1loket, het centrale 

aanmeldpunt voor alle zij-instromers in Amsterdam. 1loket biedt allerlei gunstige voorwaarden en 

ook praktische ondersteuning.  

• Wil je gaan werken of werk je op een school buiten Amsterdam, dan doorloop je zelfstandig het 

voortraject.  

Heb je een werkervaringsplek gevonden, dan kun je gelijk al verder met de volgende stap: je aanmelden voor 

het geschiktheidsonderzoek.  

https://www.hva.nl/cursus/foo/geschiktheidsonderzoek-zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs/voor-wie/voor-wie.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.hva.nl/faculteit/foo/onderwijs/zij-instroom-in-beroep/zij-instroom-in-beroep.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.lievervoordeklas.nl/pagina/1loket-voor-zij-instromers-in-het-amsterdamse-basisonderwijs
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2. Aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek: afleggen rekentoets, samenstellen portfolio 
 

• Als je in september 2022 wilt starten met het opleidingstraject meld je je uiterlijk aan op 3 mei 2022 

voor het geschiktheidsonderzoek via onze website. Als je in februari 2023 wilt starten meld je je 

uiterlijk aan op 16 november 2022 voor het geschiktheidsonderzoek, eveneens via onze website. 

• Na aanmelding sturen we je de handleiding van het geschiktheidsonderzoek en het format voor de 

werkgeversverklaring toe. Je vindt daarin alle benodigde informatie. Je begint met het samenstellen 

van je portfolio. De eisen die hieraan worden gesteld vind je in de handleiding. We bieden online 

ondersteuning bij het samenstellen: je kunt je voor een portfolio instructiebijeenkomst aanmelden via 

deze link.  

• Essentieel onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het behalen van de Wiscat rekentoets (met 

een minimale score van 103). Voor deelname in september 2022 is het laatste moment dat je nog 

kunt deelnemen 31 mei. De data met het oog op deelname in februari 2023 zijn op dit moment nog 

niet precies bekend, maar dat zal eind oktober zijn en in de maand november.  Binnenkort maken we 

de exacte data bekend via onze website. 

• Het is ook mogelijk om de Wiscat-rekentoets bij een ándere onderwijsinstelling te maken. Als je de 

landelijke norm van 103 hebt behaald en het officieel bewijs (certificaat) daarvan bij ons aanlevert, 

dan nemen wij dat resultaat over. De uiterlijke datum waarop je het resultaat van de Wiscat moet 

aanleveren is gelijktijdig met je portfolio1. 

Als je voldoende werkervaring hebt opgedaan, de Wiscat rekentoets met een voldoende hebt afgerond, en je 

portfolio hebt samengesteld, dan is de volgende stap de uitvoering van het geschiktheidsonderzoek. 

 

3. Het geschiktheidsonderzoek  

• Als je in september 2022 wilt starten met het opleidingstraject lever je het portfolio uiterlijk op 29 

mei 2022 samen met de werkgeversverklaring in bij het Loket Assessments. Je ontvangt vervolgens 

een uitnodiging voor het geschiktheidsonderzoek. De geschiktheidsonderzoeken vinden in de maand 

juni (tot uiterlijk 8 juli) plaats. 

• Als je in februari 2023 wilt starten met het opleidingstraject lever je het portfolio uiterlijk op 4 

december 2022 samen met de werkgeversverklaring in bij het Loket Assessments. Je ontvangt 

vervolgens een uitnodiging voor het geschiktheidsonderzoek. De geschiktheidsonderzoeken vinden in 

de maanden december en januari plaats. 

• Het geschiktheidsonderzoek (‘performance-assessment’) wordt afgenomen door twee assessoren 

(een vanuit de opleiding en een vanuit het werkveld) en bestaat uit de inhoudelijke beoordeling van je 

portfolio, een lesbezoek, een reflectiegesprek naar aanleiding van de gegeven les en een 

criteriumgericht interview (CGI). De wijze waarop je je op het geschiktheidsonderzoek kunt 

voorbereiden en de criteria waarop je wordt beoordeeld, vind je in de handleiding. 

• Na een positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een geschiktheidsverklaring, 

dat wil zeggen dat je geschikt bent bevonden om zelfstandig voor de groep te staan én om het 

compacte opleidingstraject zij-instroom te doorlopen. Met deze geschiktheidsverklaring kun je je 

 
1 Voor kandidaten die willen instromen in september 2022 wordt eenmalig een uitzondering gemaakt: zij kunnen het 
resultaat van de Wiscat die ze op 31 mei hebben afgelegd z.s.m. na de bekendmaking sturen naar het Loket Assessments. 
Daar wordt het toegevoegd aan het portfolio (dat gewoon aangeleverd moet zijn op de deadline van 29 mei 2022). 

https://www.hva.nl/cursus/foo/geschiktheidsonderzoek-zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs/aanmelden/aanmelden.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.hva.nl/cursus/foo/geschiktheidsonderzoek-zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs/aanmelden/aanmelden.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.hva.nl/cursus/foo/geschiktheidsonderzoek-zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs/voorlichtingsbijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomsten.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw%2CsHUGaPu9Qtej1CaYsVPX4Q
https://www.hva.nl/cursus/foo/geschiktheidsonderzoek-zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs/aanmelden/aanmelden.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
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aanmelden bij Pabo HvA voor het opleidingstraject Zij-instroom in Beroep Traject leraar 

Basisonderwijs, route speciaal (basis)onderwijs. 

• Na aanmelding stellen wij een tripartiete overeenkomst op. Dit is een overeenkomst tussen jou, de 

opleiding en de school waar je gaat werken. Je werkgever heeft deze overeenkomst nodig om de 

subsidie zij-instroom (€ 20.000, -) bij DUO aan te kunnen vragen.  

Na ondertekening van de tripartiete overeenkomst is je aanmelding als zij-instromer op onze pabo helemaal 

rond en kun je starten met het opleidingstraject. 

 

4. Opleidingstraject zij-instroom, route speciaal (basis)onderwijs2. 
 

• Vóór aanvang van het opleidingstraject nodigen wij je uit voor een ‘maatwerkgesprek’ met een van de 

coördinatoren van de opleiding. Op basis van de geschiktheidsrapportage bespreken we met je op 

welke wijze het opleidingstraject voor jou zo passend mogelijk is te maken. We kijken dan samen met 

jou op welke wijze we ervoor kunnen zorgen dat het traject goed aansluit bij jouw achtergrond van 

studie, werkervaring en de praktijksituatie op jouw school, in jouw groep.   

• Je start met andere zij-instromers die voor deze route speciaal (basis)onderwijs hebben gekozen met 

het opleidingstraject.   

 

Meer weten? 

Meer gedetailleerde informatie vind je op onze website. Mocht je vragen hebben over de procedure of over 

jouw persoonlijke situatie, neem dan contact op met het Loket Assessments Faculteit Onderwijs en Opvoeding 

via assessment-foo@hva.nl of 020-5995563.  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de route speciaal (basis)onderwijs, 

Anneke van der Linde ( a.j.van.der.linde@hva.nl of 06-21155505). 

 

 

 
2 Zie de flyer voor meer informatie over het opleidingstraject. 

https://www.hva.nl/cursus/foo/zij-instroom-in-beroep-zib-scholingstraject-basisonderwijs/zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.hva.nl/cursus/foo/zij-instroom-in-beroep-zib-scholingstraject-basisonderwijs/zij-instroom-in-beroep-zib-traject-basisonderwijs.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
https://www.hva.nl/faculteit/foo/onderwijs/zij-instroom-in-beroep/zij-instroom-in-beroep.html?origin=RwpeaQkaRSmRvLKI8MgzEw
mailto:assessment-foo@hva.nl
mailto:a.j.van.der.linde@hva.nl

