
1. Bezoek de site www.lievervoordeklas.nl
Wil jij de switch maken naar het onderwijs en ben je in het bezit van een hbo/wo-diploma? Bezoek de site Liever voor de 
klas. Op deze site is alle informatie te vinden over het traject voor zij-instromers. Via de site kom je in contact met 1Loket, het 
centrale punt in Amsterdam waar (toekomstige) zij-instromers terecht kunnen voor informatie en advies. 1Loket is recht-
streeks te bereiken via 1Loket@bboamsterdam.nl.

2. Voorlichtingsbijeenkomst 1Loket 
Meld je via de site Liever voor de klas aan voor de voorlichtings- 
bijeenkomst van 1Loket die maandelijks plaatsvindt. Tijdens de voor-
lichtingsbijeenkomst krijg je alle informatie over het gehele traject. 

Deze routekaart is gemaakt voor (potentiële) 
zij-instromers en geeft inzicht in het traject dat 
een zij-instromer doorloopt. De routekaart laat 
zien uit welke stappen het zij-instroom traject 
bestaat, wat er wordt gevraagd van de  
zij-instromer en welke vergoedingen er zijn. 

3. Selectiegesprek 1Loket
Ben je na de voorlichtingsbijeenkomst nog steeds geïnteresseerd om het traject 
te starten? Stuur dan je CV en motivatie naar 1Loket@bboamsterdam.nl. Een 
intermediair van 1Loket nodigt je uit voor een selectiegesprek. 

4. Matching en praktijkselectie 
Na een positief selectiegesprek meldt de 
intermediair van 1Loket je aan voor een 
praktijkselectie. Een praktijkselectie is een 
korte intensieve cursus waarbij je meeloopt 
op een school, kennismaakt met 
lesgeven en ervaart of jouw compe-
tenties en capaciteiten passen bij de 
functie van leraar. Er is een fulltime 
praktijkselectie van 11 dagen en een 
parttime praktijkselectie waarin de 
activiteiten plaatsvinden binnen twee 
tot vier weken. Jij kiest zelf welke vorm 
het beste bij jou past.   

5. Werkervaringstraject & geschiktheidsonderzoek 
Wanneer je de praktijkselectie positief hebt afgerond, start het werkervaringstraject (WET) op 
een school. Bij het vinden van een school krijg je hulp van 1Loket. Tegelijkertijd meld jij je aan bij 
een Pabo naar keuze. Tijdens het werkervaringstraject loop je ongeveer 3,5 maand minimaal 
twee dagen per week mee in een groep en voert lesactiviteiten uit. Daarnaast werk je aan jouw 
portfolio voor toelating tot de Pabo en doe je de Wiscat (rekentoets). Hier moet je voor slagen. 
Gedurende dit traject word je 18 uur begeleid door een coach/portfoliobegeleider, zodat je goed 
voorbereid het geschiktheidsonderzoek kan afleggen.  
Tijdens het werkervaringstraject vraag je het geschiktheidsonderzoek aan. Het geschiktheids-
onderzoek toetst of jij in potentie zelfstandig voor de groep kan staan. 

6. Tegelijk werken en studeren  
6a.  Na het behalen van het geschiktheidsonder-

zoek krijg je een aanstelling als zij-instromer bij 
een schoolbestuur. Indien gewenst krijg je 
begeleiding van 1Loket bij het vinden van een 
Zij-instroom in Beroep-plek (ZiB). Je staat  
voor de klas en volgt tegelijk de zij-instroom-
opleiding aan de Pabo.  

6b.  Tijdens de eerste maanden sta je samen met 
een ervaren leraar voor de groep.

7. Getuigschrift   
Binnen twee jaar rond je het ZiB-traject af met een bekwaam -
heids onderzoek. Dit onderzoek toont aan of je over alle  
competenties van een leraar beschikt. Na het succesvol  
afronden ontvang je een getuigschrift en ben je bevoegd leraar. 
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8. Inductietraject 
Met het getuigschrift op zak, begin je als Met het getuigschrift op zak, begin je als 
bevoegd leraar. In het eerste jaar als be voegd bevoegd leraar. In het eerste jaar als be voegd 
leraar krijg je nog 15 uur coaching, naast de leraar krijg je nog 15 uur coaching, naast de 
ondersteuning vanuit het schoolbestuur.  ondersteuning vanuit het schoolbestuur.  

6c. Na een paar maanden sta je zelfstandig voor de groep.  
6d. Je ontvangt een dagdeel per week betaald studieverlof. 
6e.  Je krijgt twee jaar lang coaching van een coach uit de 

stedelijke pool (90 uur in totaal) en begeleiding van een 
mentor op de school waar je les geeft.    

welkom
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Kosten en vergoedingen voor de zij-instromer
Voor jou als zij-instromer zijn er geen extra kosten verbonden aan het ZiB-traject in Amsterdam. De school, waar jij 
aan de slag gaat als zij-instromer, ontvangt €20.000,- aan DUO-subsidie om jouw studie te bekostigen. Daarnaast 
investeert de school en de gemeente Amsterdam in het zij-instroomtraject door coaching en begeleiding te faciliteren.
Je ontvangt een passend salaris in schaal L10 conform de cao primair onderwijs.


