
Instructie voor assessoren bij het geschiktheidsonderzoek zijinstroom – 1e graad 
september 2022 
 
In het geschiktheidsonderzoek beoordeel je in hoeverre de kandidaat al voldoet aan de eindkwalificaties 
voor een via de wet op zijinstroom behaalde eerstegraadsbevoegdheid: 

• de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten vho  (vastgelegd in het besluit bekwaamheidseisen 
leraren en personeel, 2017) 

• de generieke kennisbasis eerstegraad (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar, 2018) 
• de vakspecifieke kennisbasis eerstegraad (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar, 2018) 
 
De bekwaamheidseisen vho en de generieke kennisbasis eerstegraad zijn in 2018 herijkt. Zorg er voor dat je 
goed op de hoogte bent van wat er in staat, want dit is waar we de zij-instromers tijdens het 
geschiktheidsonderzoek op moeten beoordelen. Zie het rapportageformat en de handleiding 
geschiktheidsonderzoek (bijlage 1 en 2), te downloaden op https://husite.nl/stage-en-
afstudeerinformatie/assessment-ia/zij-instroom-geschiktheidsonderzoek/  
 
NB:  Af en toe is er een kandidaat die nog geen tweedegraads bevoegdheid heeft in het vak waarvoor 

diegene via de zijinstroom een eerstegraads bevoegdheid wil halen.  Voor hen is er een speciale 
procedure met bijbehorende handleiding. Deze wordt beschreven op blz. 2 en 3 van dit document. 

 
Als assessoren is het zaak speciaal aandacht te besteden aan: 
1. het verantwoorden van handelen vanuit kennis 
2. het onderzoekend vermogen 
3. de wijze van rapporteren 
 
ad.1:  Ga tijdens het assessment na in hoeverre kandidaten hun handelen kunnen baseren op / 

verantwoorden vanuit onderliggende pedagogisch-didactische kennis. Als kandidaten dit in hun 
portfolio nog niet hebben laten zien, vraag er dan tijdens het CGI naar. Laat ook expliciet in de 
rapportage terugkomen in hoeverre kandidaten ‘handelen vanuit kennis’ en op welke 
kennisgebieden (verdere) scholing nodig is (zie ook ad. 3). 

 
ad.2 Het onderzoekend vermogen valt onder de professionele bekwaamheid. De generieke kennisbasis 

masters maakt duidelijk wat onderzoekend vermogen op eerstegraadsniveau inhoudt.  
Kandidaten die in hun vooropleiding al onderzoek hebben gedaan op masterniveau beschrijven in hun 
portfolio in hoeverre ze hun onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden inzetten in hun huidige 
schoolpraktijk. Als ze daar geen concreet voorbeeld van hebben beschreven, vraag daar dan tijdens het 
CGI naar en focus daarbij op de stappen van praktijkonderzoek (oriëntatie - verkenning in literatuur en 
eigen schoolpraktijk – interventie of product – rapportage en evaluatie). Laat ook hier expliciet in de 
rapportage terugkomen (bij de professionele bekwaamheid) in hoeverre het onderzoekend vermogen op 
eerstegraadsniveau is aangetoond en of daar tijdens de scholing nog aandacht aan moet worden besteed.  

Dat kan betreffen:  
- De kandidaat heeft eerder nog helemaal geen onderzoek op masterniveau gedaan  de 

onderzoekslijn uit het masterprogramma wordt in het scholingsplan opgenomen 
- De kandidaat heeft wel eerder onderzoek gedaan op minimaal masterniveau, maar nog geen 

(volledig) praktijkonderzoek in zijn eigen schoolpraktijk  er wordt niet de volledige 
onderzoekslijn in het scholingsplan opgenomen, maar de kandidaat krijgt wel een aparte 
onderzoeksopdracht voor zijinstromers eerstegraad in zijn scholingsplan 

- De kandidaat heeft eerder onderzoek gedaan op minimaal masterniveau én dat was of 
daarnaast een (volledig) praktijkonderzoek op eerstegraadsniveau in zijn eigen schoolpraktijk 
 er wordt helemaal geen onderzoek in scholingsplan opgenomen 
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ad.3 Uiteraard moet uit de rapportage blijken wat waarmee is aangetoond.  

 Daarnaast zijn de volgende zaken van belang: 

- Geef een niveau-score 0, 1 of 2, omcirkel dus géén twee niveaus. 
- Geef alleen een niveau-score 2 als het betreffende bekwaamheidsgebied volledig is aangetoond 

(dus inclusief het kunnen verantwoorden vanuit onderliggende kennis). 
- Geef bij een niveau-score 1 altijd een toelichting waaruit blijkt wat wel is aangetoond en (onder 

ontwikkelpunten) op welke gebieden nog scholing nodig is. 
- Benoem bij ontwikkelpunten alleen gebieden waarop (aanvullende) scholing nodig is (en dus 

geen gebieden die voldoende worden beheerst, maar waarop ook verdere ontwikkeling mogelijk 
zou zijn. Aan het eind van zijn opleiding moet de kandidaat aantonen de in het 
geschiktheidsonderzoek benoemde ontwikkelpunten dan ook te beheersen. 

- Beoordeel de domeinen uit de kennisbasis vak met ‘ja’ of ‘nee’ (en dus geen ‘ja en nee’ of 
‘deels’). Noteer alleen ‘ja’ als het betreffende sub-domein voldoende is aangetoond en er op dit 
gebied geen aanvullende scholing nodig is. Als er binnen een sub-domein wel íets is aangetoond, 
maar niet voldoende, scoor dan toch een ‘nee’ en benoem evt. in de toelichting wat wel is 
aangetoond (en waarmee) en waarin nog scholing nodig is. 

- Noem in je rapportage bij ‘ontwikkelpunten’ geen cursussen die de kandidaat zou moeten doen, 
maar alleen thema’s waarop scholing nodig is. Alleen in het vak opmerkingen / adviezen m.b.t. 
het scholingsprogramma (helemaal onderaan) kun je specifieke aanbevelingen doen. Denk bv. 
aan het volgen van cursussen over …. of tijdens het werkplekleren aandacht besteden aan ….. 

- Met ingang van september 2022 is er een nieuw onderdeel opgenomen in het rapportageformat 
nl. een profielschets van de kandidaat. Beschrijf in dit onderdeel (voor zover dat relevant is) 
bijvoorbeeld:  
o achtergrond en vooropleiding 
o werkervaring en de context waarin de kandidaat ervaring heeft 
o motivatie en leerbaarheid 
o situatie op huidige werkplek: aanstelling, taken, begeleiding, etc. 
o randvoorwaarden m.b.t. combineren van opleiding en werk 
o … 

Deze informatie kan de intakecoördinator helpen om een bij de kandidaat passend scholingsplan 
op te stellen. 
  

Als je vragen hebt of wilt overleggen (dat mag ook gaan over een specifieke kandidaat), dan kun je terecht 
bij chrisma.immens@hu.nl) of hannah.wielenga@hu.nl.  
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Aanvullende instructie voor assessoren bij het geschiktheidsonderzoek zijinstroom 
1e graad voor kandidaten die niet al in het bezit zijn van een vak waarvoor diegene 
via de zijinstroom een eerstegraads bevoegdheid wil halen 
september 2022 

 
Kandidaten die niet in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid voor het schoolvak 
waarvoor ze via de zij-instroomregeling een eerstegraads bevoegdheid wilt halen worden tijdens 
het geschiktheidsonderzoek zowel beoordeeld op de bekwaamheidseisen (met onderliggende 
kennisbases) eerstegraads als die voor de tweedegraads. Aangezien deze voor een groot deel 
overlappen zijn deze voor het geschiktheidsonderzoek geïntegreerd in één beoordelingsprocedure 
(met bijbehorende handleiding en eindrapportageformat).   
Dat betekent dat het van belang is om bij deze kandidaten tijdens het assessment (ook) na te gaan 
in hoeverre kandidaten hun handelen kunnen baseren op / verantwoorden vanuit onderliggende 
kennis die genoemd is in de generieke kennisbasis tweedegraads). Laat ook expliciet in de 
rapportage terugkomen op welke kennisgebieden uit de tweedegraad (verdere) scholing nodig is! 
 
Bij de beoordeling van de vakinhoudelijke kennis wordt gewerkt met één tabel waarin de inhoud van de 
eerste- en de tweedegraads kennisbasis is geïntegreerd. 

 

 

  



 
Tenslotte: 

Als je vragen hebt of wilt overleggen (dat mag ook gaan over een specifieke kandidaat), dan kun je terecht 
bij BA&V.  
 


