
Zij-instroom

Opleiden. Dat doen we voor jou.

1

7

2

8

3

9

10

4

5

6

WAT IS ZIJ-INSTROOM?
Zij-instroom is een gesubsidieerd traject om 
leraar te worden
• in maximaal twee jaar.
• waarbij scholing wordt gevolgd bij de pabo van Viaa.
• waarbij de zij-instromer voor de klas staat en in 

dienst is bij de school.

MEER INFORMATIE

Viaa Els Mulckhuyse
E e.mulckhuyse@viaa.nl
T 038  - 425 55 42

DUO: 

Rijksoverheid: 
onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-
antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

DE SUBSIDIE
• is €20.000 per zij-instromer.
• wordt aangevraagd en besteed door het

schoolbestuur.
• is bedoeld voor:
• - het geschiktheidsonderzoek,
• - de scholing en
• - de begeleiding vanuit de school.
• kan aangevraagd worden als de scholing en het 

dienstverband zijn gestart.
• wordt verstrekt door DUO.

WAAROM ZIJ-INSTROOM?
• 

direct zelfstandig voor de klas.
• 
• Kosten zijn laag door de subsidie.

WIE KAN ALS ZIJ-INSTROMER AAN DE SLAG?
Een zij-instromer moet minimaal een afgeronde 
hbo-bachelor hebben en het geschiktheidsonderzoek 

besluiten samen dit traject aan te gaan.

School vraagt geschiktheidsonderzoek 
aan bij Viaa (pabo). (graag voor maart, 
april).

Zij-instromer doorloopt het 
geschiktheidsonderzoek.

Bij gebleken geschiktheid stelt Viaa 
het scholingsplan op in afstemming 
met de school.

School, zij-instromer en Viaa sluiten een 
scholings- en begeleidingsovereenkomst 
af.

Zij-instromer start met de scholing en 
staat voor de klas.

Subsidie kan aangevraagd worden. 

Zij-instromer wordt begeleid vanuit de 
opleiding en vanuit de school. 

Binnen twee jaar na aanvang vindt het 
bekwaamheidsonderzoek plaats.

Bij gebleken bekwaamheid krijgt de zij-
instromer de lesbevoegdheid horende 
bij een afgeronde Pabo-opleiding.

ZIJ-INSTROOMTRAJECT VAN BEGIN TOT EIND
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“Tijdens het zij-instroom traject mag je je 
eigen kracht ontdekken en alle theorie toepassen. 
Door ervaringen op te doen in de praktijk kun je 
krachtig worden in wat je doet als leerkracht.”
Ruth Frankema  - Oud-student Zij-instroomtraject

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies-/subsidie-zij-instroom.jsp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs


Ervaringen met zij-instroom
in de praktijk

“Het is een prachtige kans om zij-instromers te begeleiden. Als clus-
ter heb je de gelegenheid om de opleiding van deze student in afstem-
ming met de student, de opleidingsscholen en opleiding zelf vorm te 
geven. Een win-win situatie doordat een zij-instroom student vaak al 
expertise heeft en die kan delen”

Alet Jutstra, Schoolopleider Iris in Kampen

“Zij-instromers zijn enthousiast en gemotiveerd. Dit heeft een 
positieve uitwerking op het onderwijs, ze nemen nieuwe energie mee. 
Ook brengen ze nieuwe kennis en ervaring in de school. Je merkt dat 
dit leerkrachten zijn met levenservaring; Ze staan bijvoorbeeld sterker 
in hun schoenen in gesprekken met ouders.”

Johan Hardeman, Wilhelminaschool in Rijssen

“Het zijn voor mij de overwinningen (klein of groot) die je met een 
leerling mag en kan vieren.”

Erika Prakken,
Oud-student Zij-instroomtraject

“Tijdens het zij-instroom traject mag je je eigen kracht ontdekken en 
alle theorie toepassen. Door ervaringen op te doen in de praktijk kun 
je krachtig worden in wat je doet als leerkracht.”

Ruth Frankema
Oud-student Zij-instroomtraject
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