
Zij-instroom in het openbaar 
onderwijs in Amsterdam   
Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam  

Aanpak

De aanleiding is het lerarentekort dat in 
Amsterdam voor onvervulde vacatures zorgt. Zij-
instromers opleiden is een intensieve klus. De 
7 Amsterdamse schoolbesturen voor openbaar 
onderwijs (de federatie) en de Hogeschool van 
Amsterdam werken al lange tijd samen aan het 
opleiden van studenten van de Pabo HvA. Er 
is een gezamenlijke opleidingsinfrastructuur 
ontwikkeld. Vanaf het voorjaar van 2017 is 
gesproken over de ontwikkeling van een passend 
scholings- en begeleidingstraject aan zij-
instromers. Per 1 november 2017 is een klas met 
22 zij-instromers gestart.

Kenmerken
•  Afzonderlijk schoolbesturen werving.
•  Eenduidige afspraken arbeidsvoorwaarden.
•  Gezamenlijk voorbereidend 

scholingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.
•  Eenduidige afspraken werkervaringstraject.
•  Afspraken opleiding over opleiding en 

assessment en kosten.
•  Afspraken gemaakt over de begeleiding in de 

praktijk.
•  Regiegroep om afspraken en communicatie 

tussen de afzonderlijke besturen en de HvA te 
organiseren.

Voorwaarden voor succes

•  Draagvlak bij scholen, directies en begeleiders.
•  Kwalitatief goede effectieve scholing.
•  Kwalitatieve en kwantitatieve begeleiding op 

schoolniveau.
•  Goede opbouw werkervaring en zelfstandig 

lesgeven.
•  Goede informatie over het traject aan 

kandidaten, scholen en begeleiders.
•  Realistisch beeld over verwachtingen. 

Discussievragen

•  Hoe zorg je dat je de juiste kandidaten 
selecteert (assessment?)?

•  Hoe voorkom je een zeer grote uitval tijdens 
het werkervaringstraject?

•  Bij welke doelgroepen is de kans op succes het 
grootst?

•  Wil je in het opleidingstraject dat de kandidaat 
breed wordt ingezet (meerdere groepen/
scholen) of moet hij/zij verdiepen?

•  Is en intervisiegroep zinvol, zorgt dit voor 
cohesie in de groep zij-instromers?

•  In welke mate kan maatwerk binnen de 
opleiding en kan je ook een groepscohesie 
houden?

•  Kan je een startende zij instromer zelfstandig 
voor een groep zetten vanaf dag 1, zo nee, 
vanaf welk moment zou dat wel kunnen?

•  Zijn er groepen die zich meer/minder lenen om 
het vak te leren?
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Het logo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit het 
beeldmerk (geïnspireerd op de rivier de Amstel met een bruggetje er 
over) en het woordmerk; Hogeschool van Amsterdam (in het 
lettertype Centennial).

Aangepast logo in geactualiseerde huisstijl (vanaf september 2011)
In de geactualiseerde huisstijl is het beeldmerk iets kleiner geworden.

Kleur logo
In corporate uitingen is het logo 100% zwart. Op een zwarte/donkere 
achtergrond wordt het logo in wit gebruikt.

Positie logo
De primaire positie van het logo bij corporate uitingen is linksboven.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de minimale witruimte 
om het logo heen.

Formaten
Op ‘A’ formaten komt het logo in de volgende breedtematen voor 
(breedte is het gehele logo; beeld- plus woordmerk);

A6: 46 mm
A5: 54 mm
A4: 76 mm
A3: 108 mm
A2: 153 mm
A1: 216 mm
A0: 305 mm

Bij grotere formaten wordt het logo traploos vergroot, waarbij de 
verhouding tussen het beeld- en woordmerk gelijk blijft.

Het is niet toegestaan om het logo na te maken of (opnieuw) te 
construeren.

TOELICHTING / INSTRUCTIES

Breedte van de boog

bepaalt de maat van

het vierkant.

Minimale witruimte

Minimale witruimte

Minimale

witruimte

Minimale

witruimte

Vierkant

wordt

geplaatst

tegen de

bovenkant

van de

boog.

beeldmerk

logo

woordmerk

Aanduiding termen

Minimale witruimte

(Als uitzondering mag bij online toepassingen hiervan afgeweken worden)

HOOFDSTUK 1  |  BASISELEMENTEN

Logo – HvA algemeen
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