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Aanpak

Direct voor de klas staan als leerkracht, betaald 
krijgen en tegelijkertijd, binnen twee jaar, een 
lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen.

Voor wie? Voor mensen die een hbo- of wo-
opleiding afgerond hebben en een overstap willen 
maken naar het basisonderwijs.

Voor wie?  Voor basisscholen/schoolbesturen 
die, ook in deze tijden van leerkrachttekort, goede 
leerkrachten voor de groepen willen hebben.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie werkt samen 
met schoolbesturen. Schoolbesturen werven 
kandidaten voor het zij-instroomtraject, potentiele 
leerkrachten. Vervolgens melden schoolbesturen de 
kandidaten aan voor een geschiktheidsonderzoek 
dat FHKE afneemt. Het geschiktheidsonderzoek 
omvat een door de kandidaat uitgewerkt portfolio 
én een praktijkassessment van een halve dag 
op de werkplek. Het bindende oordeel van 
geschiktheidsonderzoek is óf reden om niet samen 
op te gaan leiden óf om samen het traject van 
maximaal 2 jaar in te gaan. Een dergelijk traject is 
altijd maatwerk.

De begeleiding tijdens het opleidingstraject is 
meerledig en kan bestaan uit:
•  Videobegeleiding
•  Vakinhoudelijke begeleiding, individueel of in 

groepen
•  Mogelijkheid om aan te sluiten bij de 

vakinhoudelijke lessen van onze flexibele deeltijd
•  Intervisie
•  Begeleiding op de werkplek

Voorwaarden voor succes

•  Stabiele omgeving; een passende, rustige en 
veilige schoolomgeving voor de zij-instromer.

•  Goede leerplek; duidelijke structuur waarin 
voldoende ruimte is om te leren.

•  Goede begeleiding; op schoolniveau: 
een aanspreekpunt (mentor) m.b.t. 
schoolafspraken. 

•  Begeleiding bovenschools op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling naar het leraarschap.

•  Transparantie zij-instromer in de school; w.o. 
salariëring, toegevoegde waarde, positie in de 
school, verwachtingen van de zij-instromer 
vanuit de school.

Discussievragen

•  Wat is het verwachtingspatroon bij aanvang 
van het traject qua verantwoordelijkheden?

•  Hoe zorg je voor een goede matching zij-
instromer – school? Voorwaarden?

•  Welke informatie is van belang om aan te 
kunnen geven wat het betekent om een zij-
instromer in je school te hebben?

•  Wat als lopende de overeenkomst blijkt dat het 
geen goede stap is geweest en het bestuur de 
overeenkomst wil beëindigen?
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