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De zij-instroom mini Pubquiz 

Verwachtingen

Bekwaamheidseisen

Het traject van een zij-instromer

* Oriëntatie

* Geschiktheidsonderzoek

* Opleidingstraject

* Bekwaamheidsonderzoek

Nieuws vanuit de Overheid

Informatie

Aanmelden





A. Begin jaren ’50. Met name na de watersnoodramp van 1953

B. Halverwege de jaren ’60 toen de hippiecultuur op haar hoogtepunt was

C. Tijdens de oliecrisis van 1973

D. Tijdens de recessie in de jaren ‘80

E. Bij de millenniumwisseling van 2000

F. Vanaf 2018 toen het lerarentekort zich aandiende

Wanneer werden in Nederland 

de eerste zij-instromers in het 

basisonderwijs ingezet?
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Lerarentekort 1953

Versnelde, éénjarige opleiding voor 
mensen met een gymnasium- en hbs-
diploma 



A. Mark Rutte

B. Hugo de Jonge

C. Merel van Vroonhoven

D. Rob Kemps
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Merel van Vroonhoven

• 2002 -> hoofddirecte Nationale Nederlanden
• 2009 -> raad van bestuur NS
• 2012 -> topvrouw van het jaar
• 2014 -> voorzitter AFM
• 2019 -> zij-instroomtraject
• 2021 -> lerares speciaal onderwijs
• Onafhankelijk aanjager aanpak lerarentekort



A. 5.600 fte
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D. 11.800 fte
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Lerarentekort

 9.100 fte
 Tekort van bijna 13.000 juffen en meesters
 Tekort aan leraren in de G5 -> 14%
 Almere: koploper
 Rest van Nederland -> gemiddeld 8%
 Grote regionale verschillen 



Wat denk je wat er van je wordt verwacht?
• Kennis
• Vaardigheden
• Attitude

Verwachtingen



De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende 
bekwaamheden: 
a. de vakinhoudelijke bekwaamheid
b. de vakdidactische bekwaamheid
c. de pedagogische bekwaamheid

Bekwaamheidseisen



Geschiktheidsonderzoek

• Portfolio Assessment
• Wiscat Criterium Gericht Interview
• Tripartiete overeenkomst

Opleidingstraject

• Minimaal 2 dagen per week voor de klas
• Intensieve begeleiding binnen de school
• Scholingsplan 

Bekwaamheidsonderzoek

• Paper -> persoonlijke praktijktheorie
• assessment

Het traject van een zij-instromer

Oriëntatie

• Carrièreswitch
• Meelopen, informeren, gesprekken voeren
• Zachte landing



Leraar basisonderwijs?!
Geschikt voor mij?

• Werkgever zoeken
• Ervaring opdoen in de praktijk 

-> verschillende basisscholen
-> in onder-, midden- en bovenbouw

• Gesprekken voeren
• Websites bekijken 

-> wat zijn actuele thema’s



Geschiktheidsonderzoek
Leraar Basisonderwijs!?

Geschikt voor mij?

• WisCat
-> 103 punten

• Portfolio
• Praktijkles
• Nagesprek

Assessmentverslag -> Scholingsplan -> 
Examencommissie -> TPO



Opleidingstraject

• Scholingsplan: modules Kennisbasis 
-> vakdocent Windesheim
-> studiecoach Windesheim

• Begeleiding
-> begeleider/coach van de Stichting
-> minimaal 2 dagen per week voor de klas
-> studiecoach Windesheim

• Intervisie
-> studiecoach Windesheim



Bekwaamheidsonderzoek

• Paper -> persoonlijke praktijktheorie
• assessment

Lesbevoegdheid voor het (speciaal) 
Basisonderwijs en Praktijkonderwijs



Nieuws vanuit de Overheid - DUO



Website Windesheim
- Almere
- Zwolle

Opleidingsflyer

Open avonden
- Almere
- Zwolle

Informatie
Podcast: Zin in lesgeven
Leraar worden? Hoe dan? Een podcast over zij-instromen in het onderwijs

Website Lerarenopleiding Basisonderwijs via Zij-instroom
Home | Het Onderwijsloket - Leraar worden

PO-Raad vraag en antwoord zij-instroom

Overheid – werken in het onderwijs

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/lerarenopleiding-basisonderwijs-pabo-via-zijinstroom-almere
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/lerarenopleiding-basisonderwijs-pabo-via-zijinstroom-zwolle
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/ah8eg/zw-pr-brochure?oid=20827633-9E59-44F3-96C2-836674456AF1&_gl=1*9j1wvv*_ga*Mjc4MjI3NzcyLjE2MzA5MjUyNTU.*_ga_9VTRFFEXQ2*MTY2MDkzMTU1OS4yNC4xLjE2NjA5MzE2NzUuNTAuMC4w&_ga=2.266736590.11168707.1660931560-278227772.1630925255
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-almere
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-zwolle
https://www.windesheim.nl/ervaringen/professionals/zin-in-lesgeven-podcast
https://www.onderwijsloket.com/
https://www.poraad.nl/vraag-antwoord-zij-instroom
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs


Zij-instroompo@windesheim.nl

Aanmelden
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