Het zij-instroomtraject in beroep van de
Alberdingk Thijm scholen (AT-scholen)
Het zij-instroom in beroep traject bestaat uit 3 fases.
o
o
o

Oriëntatiefase zij-instroom in beroep
Portfolio- assessmentfase
Opleidingsfase zij-instroom in beroep

De oriëntatiefase zij-instroom in beroep

De oriëntatiefase zij- instroom in beroep omvat een viertal activiteiten, waarbij na elke
activiteit een terugkoppelmoment gepland staat. De oriëntatiefase wordt aangeboden en
verzorgd door het Alberdingk Thijm Institute (ATI) en heeft voor de kandidaten als doel te
onderzoeken of het vak leerkracht (speciaal) primair onderwijs (PO) en het zijinstroomtraject daadwerkelijk passend zijn. Voor de ATI heeft deze fase als doel te
onderzoeken of zij voldoende potentie in de kandidaat zien om te gaan investeren in de
opleiding en begeleiding van de kandidaat.

De portfolio- assessmentfase
De portfolio- assessmentfase volgt als er na de oriëntatiefase zij- instroom in beroep
door de kandidaat en de AT-scholen naar elkaar is uitgesproken dat het vertrouwen er is
het traject binnen twee jaar succesvol af te ronden. Deze fase wordt verzorgd door het
ATI in samenwerking met de hogeschool. Het ATI vraagt een geschiktheidsonderzoek aan
bij de hogeschool Utrecht (HU). Dit onderzoek bestaat uit het schrijven van een portfolio
en een assessmentdag. Het assessment vindt plaats op één van de AT-PO scholen en
bestaat uit het geven van een tweetal lessen gevolgd door een gesprek naar aanleiding
van deze lessen en het portfolio. Na deze dag bepaald de HU of de kandidaat ingeschreven
kan worden voor de opleiding en is de kandidaat direct tijdelijk bevoegd leraar in het PO.
Het ATI gaat dan opzoek naar een geschikte plek op een van de AT-PO scholen waar de
kandidaat kan starten als leerkracht en kan er gestart worden met de opleidingsfase zij
instroom in beroep.
Meer informatie over het geschiktheidsonderzoek is te vinden op de site van de HU
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/zij-instroom-in-het-beroep-leraar-primaironderwijs

De opleidingsfase zij-instroom in beroep

De opleidingsfase zij-instroom in beroep is onder te verdelen in opleiding en begeleiding.
Deze fase ziet er voor elke zij-instromer anders uit. Dit is afhankelijk van de uitslag van het
assessment, de mogelijkheden op de werkplek en de persoonlijke voorkeur van de zijinstromer.
Meer informatie over de opleiding is te vinden op de site van de HU
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/zij-instroom-in-het-beroep-leraar-primaironderwijs

