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In het geschiktheidsonderzoek beoordeel je in hoeverre de kandidaat al voldoet aan de eindkwalificaties 
voor een via de wet op zijinstroom behaalde tweedegraadsbevoegdheid: 

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

• de generieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar, 2017) 
• de vakspecifieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar) 
 
De bekwaamheidseisen en de generieke kennisbasis zijn in 2017 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:  Met ingang van studiejaar 2020-2021 hanteren we een speciale procedure voor kandidaten die al een 

eerste of tweedegraadsbevoegdheid hebben in een ander schoolvak of een PABO-diploma. Deze 
wordt beschreven op blz. 2 en 3 van dit document. 

 
Als assessoren is het zaak speciaal aandacht te besteden aan: 
1. de generieke kennisbasis 
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. Daarbij gaat het om kennis 
over de thema’s die worden genoemd in de generieke kennisbasis en die op het 
beoordelingsformulier zijn ondergebracht bij de bekwaamheidsgebieden in het vak ‘onderliggende 
kennis vanuit de generieke kennisbasis’. 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 en is binnen de zij-instroom-
trajecten als volgt gedefinieerd: 

Een startbekwaam docent beschikt over een professionele, onderzoekende, resultaat- en 
ontwikkelingsgerichte houding die hij toont in een veelheid van beroepssituaties. Hij is in staat om 
kritisch naar zijn eigen praktijk te kijken en kan een analyse maken van die praktijk. Hij onderzoekt op 
basis van literatuur, collegiale consultatie en/of feedback van leerlingen naar een beter begrip van 
en/of verbeteringen van de (eigen) praktijk. Dit doet hij op basis van een systematische, 
onderzoeksmatige aanpak.  

Het onderzoekend vermogen uit zich onder andere in een houdingsaspect: de leraar is nieuwsgierig 
t.o.v. zijn eigen praktijk, is open, lerend en reflectief. Hij stelt zichzelf en de leerlingen vragen als ‘wat 
moeten de leerlingen leren’, ‘waarom moeten de leerlingen dit leren’, ‘hoe kunnen de leerlingen dit 
leren’ en ‘lukt het mij als leraar om dit te bereiken?’ 

In kernwoorden gaat het om willen weten, vragen stellen, zoeken naar vooronderstellingen, inzicht en 
(willen) begrijpen, analyseren, evalueren en eventueel creëren. 
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Kandidaten die in hun vooropleiding al onderzoek hebben gedaan 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 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 gedaan  BP3 wordt in het 

scholingsplan opgenomen 
- De kandidaat heeft wel eerder onderzoek gedaan op minimaal HBO-niveau, maar nog geen 

(volledig) praktijkonderzoek in zijn eigen schoolpraktijk  er wordt geen BP 3 in het 
scholingsplan opgenomen, maar de kandidaat krijgt wel een aparte onderzoeksopdracht voor 
zijinstromers in zijn scholingsplan 

- De kandidaat heeft eerder onderzoek gedaan op minimaal HBO niveau én dat was of daarnaast 
een (volledig) praktijkonderzoek in zijn eigen schoolpraktijk (dat mag ook het po of hbo zijn)  
er wordt helemaal geen onderzoek in scholingsplan opgenomen 

 

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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Het geschiktheidsonderzoek zijinstroom tweedegraads  
voor kandidaten die al een andere bevoegdheid hebben  
beschrijving voor assessoren en intakecoördinatoren – september 2022 
 
 
Met ingang van studiejaar 2020-2021 werken we in het zij-instroomtraject met een speciale procedure voor 
kandidaten die al een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid hebben in een ander schoolvak of een PABO-
diploma. Ook de beoordelingscriteria zijn voor deze doelgroep aangepast, waardoor ze minder aan hoeven 
te tonen dan kandidaten zonder eerdere bevoegdheid. Dat heeft ook gevolgen op de scholingsplannen voor 
deze kandidaten  

In dit document worden de aangepaste criteria, de aangepaste procedure en de gevolgen voor het 
scholingsplan beschreven.  

 

Beoordelingscriteria: 

Ook bij deze doelgroep wordt uitgegaan van de eindkwalificaties: 

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

• de generieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar, 2017) 
• de vakspecifieke kennisbasis (vastgelegd in een publicatie van 10 voor de leraar) 
 
Omdat deze kandidaten al een onderwijsbevoegdheid hebben is (landelijk) afgesproken om een aantal 
aspecten niet opnieuw te beoordelen. Dat betreft: de generieke kennisbasis, de pedagogische 
bekwaamheid (met uitzondering van het werken met een nieuwe doelgroep voor kandidaten met een 
PABO-diploma) en het grootste deel van de professionele bekwaamheid (daaronder valt ook: 
onderzoekend vermogen). We beoordelen nog wel: 
 
 het vakinhoudelijke en het vakdidactische bekwaamheidsgebied; 
 de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis (vastgelegd in de kennisbasis van het schoolvak waarvoor 

de kandidaat nu een bevoegdheid wil halen); 
 binnen de professionele bekwaamheid:  alleen het uitleggen en verantwoorden van het eigen handelen 

binnen de context van het nieuwe schooltype en/of schoolvak 
 alleen voor kandidaten die in het bezit zijn van een PABO-diploma (en daarnaast niet ook een andere 

eerste- of tweedegraadsbevoegdheid): pedagogisch handelen vanuit kennis van ontwikkelingstheorieën 
betreffende puberteit en adolescentie (generieke kennisbasis, subdomein B5). 

 
Het rapportageformat van het geschiktheidsonderzoek is hier op aangepast. 
 
  



De procedure 

Voor deze doelgroep geldt een afwijkende procedure waarin éérst een lesbezoek plaatsvindt en pas daarna 
een portfolio en criteriumgericht interview: 
 

STAPPENPLAN TRAJECT GESCHIKTHEIDSONDERZOEK (verkorte versie) 

Voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek – fase 1 

Inleveren lesvoorbereiding + portfolio deel 1+2 (cv, diploma’s, motivatie en visie op het vak) 

Geschiktheidsonderzoek – fase 1 

Lesbezoek (op de school van de kandidaat) met voor- en nabespreking 

Voor sommige vakken: formatieve kennistoets 

Tussenrapportage waarin wordt aangegeven wat op basis van diploma’s / certificaten en fase 1 van het 
geschiktheidsonderzoek al is aangetoond en waarvoor in het portfolio (aanvullend) bewijs kan worden 
aangeleverd. 

Voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek – fase 2 

Samenstellen en inleveren van het portfolio 

Planning criterium gericht interview 

Geschiktheidsonderzoek – fase 2 

Afname criterium gericht interview (online, via MS Teams) 

Rapportage 

Scholingsplan 

Tripartite overeenkomst 
 
De tussenrapportage is een belangrijk onderdeel in deze procedure. Assessoren kunnen evt. bij BA&V een 
geanonimiseerd voorbeeld opvragen en indien gewenst ook overleggen bij het opstellen er van. 
Mocht na het lesbezoek blijken dat er twijfel is over de toegevoegde waarde van  een aanvullend portfolio 
en/ of een criterium gericht interview overleg dan in elk geval met Bureau Assessment & Validering. 
 
 
Gevolgen voor het scholingsplan 

In de scholingsplannen van deze kandidaten worden in principe alleen modules vak- en vakdidactiek, Studie 
en Werk (meestal alleen 4B) , de LKT en het bekwaamheidsonderzoek opgenomen. Zij hoeven dus géén 
cursussen Beroep of Beroepsproduct te doen en ook geen speciale opdracht onderzoekend vermogen. 
Voor kandidaten met een PABO-diploma kan evt. ook een opdracht over adolescentiepsychologie in het 
scholingsplan worden opgenomen. 
 
 
Tenslotte: 

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


