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Opleidingstraject via        
Zij-instroom in Beroep (ZiB)
en Zij-instroom tweede 
bevoegdheid 

voorlichting door:
Marjanne Timmerman-Bosman & Esther Kok



Type onderwijs en bevoegdheid

Basisonderwijs

Pabo getuigschrift

Voortgezet Onderwijs

vmbo, havo en       boven-
vwo t/m klas 3       bouw

2e graads 1e graads

Mbo
Pedagogisch Didactisch 
Getuigschrift (PDG) = bekwaam

2e graads bevoegdheid

Hbo

Masteropleiding

Didactische aantekening



• Deeltijdopleiding (geldt niet voor alle opleidingen) 

• Kopopleiding (is evt. mogelijk voor eerste bevoegdheid behalen)

• Afstandsleren

• Zij-instroom beroep  en ZiB  tweede bevoegdheid

Eerste of tweede bevoegdheid behalen

Tweedegraadsbevoegdheid



Twee varianten:

• Hbo /Wo vooropleiding aansluitend bij het schoolvak (ZiB)

• Uitzondering voor beroepsgerichte profielen VO (BWI/ PIE /M&T) : MBO-4 diploma 

middenkaderopleiding of specialistenopleiding, aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en voldoende 

maatschappelijke- en beroepservaring. 

of

• Pabo-getuigschrift, eerste-of tweedegraadsbevoegdheid (ZiB tweede onderwijsbevoegdheid)

Overige eis: Arbeidsovereenkomst als docent (ongeveer 8 uur) in het vak waarin kandidaat 

bevoegdheid wil behalen

Toelatingseisen zij-instroom in beroep



Je hebt al een 2e graads lerarenopleiding behaald maar geeft nu            
in een ander vak les

of

Je hebt de Pabo afgerond maar geeft nu in een ander vak les

Toelatingseisen zij-instroom tweede 
bevoegdheid 



Hoe ziet het traject eruit voor ZiB of tweede 
bevoegdheid? 

Eerste check door de lerarenopleiding 
Construeren startportfolio
Geschiktheidsonderzoek en startassessment
Geschiktheidsverklaring en scholingsplan
Tripartiete overeenkomst

Traject met leren op de werkplek of vooral vakinhoudelijk 
traject
Bekwaamheidsonderzoek: portfolio en eindassessment



Op dit moment is er subsidie beschikbaar voor zij-instroomtrajecten

• Werkgever vraagt deze subsidie aan

• Subsidie is bedoeld voor studie en begeleiding kandidaat op school

• Subsidie bedraagt € 20.000 per deelnemer (m.i.v. jan.‘ 23 wordt het € 25.000 per deelnemer) 

Subsidie voor zij-instroom



• Vooraf goed oriënteren op: beroep, vak en de lerarenopleiding

• Goede begeleiding op de school

• Goede afspraken met het ‘thuisfront’

• Tijd voor studie en tijd voor voorbereiden lessen (geen fulltime baan)

• Goede afspraken met de school (bijv. één leslocatie, parallelklassen)

• Aanpassings- en doorzettingsvermogen van de kandidaat

Succesfactoren



• www.duo.nl – subsidie en tegemoetkoming leraren

• www.onderwijsloket.com – algemene informatie

• www.10voordeleraar.nl – kennistoets en kennisbasis

• Zij-instroom – informatie op website Windesheim 

Handige websites 

http://www.duo.nl/
http://www.onderwijsloket.com/
http://www.10voordeleraar.nl/
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/lerarenopleiding-via-zijinstroom


• hbo/wo aansluitend bij vak  
of bevoegdheid in ander vak

• baan als docent
• subsidie
• duur: max. twee jaar
• maatwerk 

Graad: Baccalaureus

• vooropleiding van de lijst
• voltijdstudie incl. stage/ 

werk
• duur: 1 jaar
• wettelijk collegegeld 

Graad: Bachelor of Education

• mbo4/havo/vwo diploma 
21+ toets)

• vrijstellingen / versneld
• Wettelijk collegegeld of

instelling collegegeld
• duur afhankelijk van 

studietempo

Graad: Bachelor of Education

• hbo werk- en denkniveau 
aantonen (door 
onafhankelijk instituut bijv. 
GITP

• voor onbevoegde leraren in 
het mbo en 
volwasseneducatie

• lesgeven in het mbo 
(min. 0,4 fte)

• duur: 1,5 jaar

Benoembaar als docent in het 
MBO en BVE

Wat zijn de verschillen in de leerroutes?

Zij-instroom
Afstandsleren/ Blended 

Learning/ Deeltijd
Pedagogisch didactisch 

getuigschriftKopopleiding



• Stuur je c.v. naar: zij-instroom@windesheim.nl en geef aan 
welke bevoegdheid je wenst te behalen

• Heb je belangstelling voor het onderwijs en heb je niet de juiste 
vooropleidingen? Neem dan contact met ons op via
zij-instroom@windesheim.nl

Aan deze Ppt kunnen geen rechten worden ontleend

Belangstelling om docent te worden of 
tweede bevoegdheid te behalen? 

mailto:zij-instroom@windesheim.nl
mailto:zij-instroom@windesheim.nl
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