ZIJ-INSTROOMTRAJECT
STICHTING TALENTIS

TALENTEN ONTDEKKEN,
KINDEREN ZIEN GROEIEN...

KENNIS OVERDRAGEN,
GEEN DAG IS HETZELFDE...

DROOM JE
VAN EEN BAAN
IN HET
BASISONDERWIJS?

HEB JE EEN AFGERONDE
HBO- OF WO-OPLEIDING?

HEB JE, VOOR HET
ONDERWIJS, VOLDOENDE
MAATSCHAPPELIJKE OF
BEROEPSERVARING?

WORD DAN
ZIJ- INSTROMER
BIJ TALENTIS
Het zij- instroomtraject is een 2-jarig traject waarbij
je werken en leren combineert. Je sluit het traject af
met een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs.
Het traject wordt op maat gemaakt op basis van jouw
vooropleidingen en werkervaring.

FASE 1:
ORIËNTEREN
Wil je een carrièreswitch maken? Het initiatief
voor het zij-instroomtraject ligt bij jou.
In deze fase onderzoek je wat het beroep
inhoudt, of het bij je past en of je voldoet aan
de eisen voor het volgen van de opleiding.

Talentis nodigt je uit om op één of meerdere
van onze 15 basisscholen te komen kijken.
We staan open om al jouw vragen te
beantwoorden.

FASE 2:
GESCHIKTHEIDSONDERZOEK:
STAGE, PORTFOLIO EN ASSESSMENT
Je weet het zeker: het zij- instroomtraject is de
route die jij wil gaan bewandelen. In deze fase
meld jij je aan bij een opleidingsschool (Pabo)
en gaan we samen op zoek naar een geschikte
stageschool. Wij streven er naar dat je op deze
school de gehele opleiding gaat afronden.
Tijdens je stage, die gemiddeld 10 dagen duurt,
ga je in de praktijk meekijken en meedoen.
Je ervaart of je beelden kloppen met de praktijk
en je bereidt je voor op het assessment.

Ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek start je met het samenstellen van
een portfolio. Je laat door middel van een
assessment zien dat je direct, onder begeleiding van een begeleider en coach, voor de
klas kan staan en dat je binnen 2 jaar je
bevoegdheid kan halen. Talentis betaalt het
geschiktheidsonderzoek.

FASE 3:
AAN DE SLAG ALS LERAAR
Het geschiktheidsonderzoek is positief
afgerond. Je gaat aan de slag als leraar.
Welkom bij Talentis!
De eerste helft van het schooljaar word je
boven de formatie geplaatst. Je komt naast
een mentor te staan. Op deze manier deel je
de groepsverantwoordelijkheid, kun je direct
vragen stellen en krijg je ontwikkelingsgerichte
feedback. Je participeert in het team en je hebt
contact met ouders en partners van de school.
Vanuit leervragen vanuit de praktijk, gekoppeld
aan de leeruitkomsten ga je je portfolio
samenstellen. Je wordt intensief begeleid door
je mentor, door de stichtingscoach van Talentis
en de opleidingscoach vanuit de Pabo.

In de tweede helft van het schooljaar word je
opgenomen binnen de formatie. Dit houdt in
dat je zelfstandig voor de groep staat. Samen
met je duo collega draag je de verantwoordelijkheid voor de groep. Je gaat gericht werken
naar het bekwaamheidsonderzoek. Je werkt je
leervragen verder uit en zorgt ervoor dat je
voldoet aan alle leeruitkomsten. Als je slaagt,
krijg je een getuigschrift en ben je volledig
bevoegd als groepsleerkracht.

TALENTIS
ARBEIDSVOORWAARDEN
Als je in fase 2 het geschiktheidsonderzoek
hebt gehaald, word je direct benoemd als
leerkracht L10 en krijg je een tijdelijk contract
voor 2 jaar met uitzicht op een aanstelling voor
onbepaalde tijd als je de pabo-opleiding met
succes afrondt. Je krijgt een contract voor
minimaal 16 en maximaal 32 uur per week.
Inschaling vindt plaats op basis van relevante
werkervaring.

Talentis betaalt je gehele studie en
aanverwante kosten gerelateerd aan de studie.
De studie volg je in je eigen tijd.

TIJDPAD

Op twee momenten in het schooljaar kun
je starten met de opleiding: in februari en
september. Uitgaande van september
betekent dit dat het geschiktheidsonderzoek
start in maart. De geschiktheidstoets vanuit
de opleidingsschool zal in juni plaatsvinden.
Per 1 augustus kom je in dienst van
stichting Talentis.

Voor al je vragen kun je contact opnemen met
Talentis
info@stichtingtalentis.nl

Daisy Kievit
stichtingscoach van Talentis
daisy.kievit@stichtingtalentis.nl

