
1. www.lievervoordeklas.nl
Geïnteresseerden die graag het onderwijs in willen en in het bezit zijn van een hbo/wo-diploma, verwijs je door naar 
de site Liever voor de klas. Op deze site is alle informatie te vinden over het traject voor zij-instromers. Via de site 
komen geïnteresseerden in contact met 1Loket, het centrale punt in Amsterdam waar (toekomstige) zij-instromers 
terecht kunnen voor informatie en advies. 1Loket is rechtstreeks te bereiken via 1Loket@bboamsterdam.nl.

2. Voorlichtingsbijeenkomst 1Loket 
Via Liever voor de klas meldt de geïnteresseerde kandidaat zich aan 
voor de voorlichtingsbijeenkomst van 1Loket die maandelijks plaats-
vindt. Hier krijgt de kandidaat alle informatie over het gehele traject. 

Deze routekaart is gemaakt voor scholen om  
het traject dat een zij-instromer doorloopt 
inzichtelijk te maken. De routekaart laat zien  
uit welke stappen het traject bestaat, wat de  
rol van de school is en welke subsidies  
daaraan verbonden zijn voor de school. 

3. Selectiegesprek 1Loket 
Heeft de kandidaat na de voorlichting interesse om het traject te starten, dan 
stuurt de kandidaat haar/zijn CV en motivatie naar 1Loket@bboamsterdam.nl. 
Een intermediair van 1Loket nodigt de kandidaat uit voor een selectiegesprek. 

4. Matching en praktijkselectie 
Na een positief selectiegesprek wordt de 
kandidaat door de intermediair van 1Loket 
aangemeld voor een praktijkselectie.  
Een praktijkselectie is een korte intensieve 
cursus waarbij de kandidaat meeloopt 
op een school, kennismaakt met 
lesgeven en ervaart of zijn/haar 
competenties 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, afhankelijk 
van de mogelijkheden per kandidaat. 

5. Werkervaringstraject & geschiktheidsonderzoek 
Wanneer de kandidaat de praktijkselectie positief heeft afgerond, start de kandidaat met een werkervaringstraject 
(WET) op een school. De kandidaat krijgt hulp van 1Loket bij het vinden van een school. Tegelijkertijd meldt de 
kandidaat zich aan bij een Pabo naar keuze. Tijdens het werkervaringstraject loopt de kandidaat ongeveer 3,5 
maand minimaal twee dagen per week mee in een groep en voert lesactiviteiten uit. Daarnaast werkt de kandidaat 
aan zijn/haar portfolio voor toelating tot de Pabo en behaalt de Wiscat (rekentoets). De kandidaat wordt geduren-
de dit traject 18 uur begeleid door een coach/portfoliobegeleider, zodat de kandidaat goed toegerust het geschikt-
heidsonderzoek kan afleggen. Tijdens het werkervaringstraject wordt het geschiktheidsonderzoek aangevraagd. 
Het geschiktheidsonderzoek toetst of de kandidaat in potentie zelfstandig voor de groep kan staan. 

6. Tegelijk werken en studeren  
6a.  Na het behalen van het geschiktheidsonderzoek 

krijgt de kandidaat een aanstelling als zij-instromer 
bij een bestuur. Indien gewenst begeleidt 1Loket  
de zij-instromer bij het vinden van een  
Zij-instroom in Beroep-plek (ZiB).  
De zij-instromer staat voor de klas en volgt 
tegelijk de zij-instroomopleiding aan de Pabo.  

6b.  Tijdens de eerste maanden staat de zij-instro-
mer samen met een ervaren leraar voor de 
groep. Hiermee krijgt de zij-instromer een zachte 
landing en goede begeleiding.  

7. Getuigschrift   
De zij-instromer rondt het ZIB-traject binnen twee jaar af met 
een bekwaamheidsonderzoek. Dit onderzoek toont aan of de 
zij-instromer over alle competenties van een leraar beschikt.  
Na het succesvol afronden krijgt de zij-instromer een getuig-
schrift en is bevoegd leraar.  
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8. Inductietraject 
Met het getuigschrift op zak, begint de zij- Met het getuigschrift op zak, begint de zij- 
instromer als bevoegd leraar. In het eerste jaar instromer als bevoegd leraar. In het eerste jaar 
ontvangt de leraar 15 uur coaching, naast de ontvangt de leraar 15 uur coaching, naast de 
ondersteuning vanuit het schoolbestuur.  ondersteuning vanuit het schoolbestuur.  

6c.  Na een paar maanden zal de zij-instromer  
zelfstandig voor de groep staan.  

6d.  De zij-instromer ontvangt een dagdeel per week  
betaald studieverlof. 

6e.  De zij-instromer krijgt twee jaar lang coaching van  
een coach uit de stedelijke pool (90 uur in totaal) en 
begeleiding van een mentor op de school zelf.    

welkom



Fase Onderdeel Kosten voor school Declareren /  
verantwoorden

Oriëntatie  
op vak van 
leraar en 
zij-instromer

Website en helpdesk Lie-
ver voor de klas
Voorlichtingsbijeenkomst 
Selectiegesprek

nvt

Voortraject

Praktijkselectie per  
kandidaat voor organise-
rend bestuur

€ 1.900,- Declareren bij de penvoerder

Maximale loonkosten 
werkervaringstraject 
(WET):  +3,5 maanden 
stage van minimaal twee 
dagen per week

€ 5.250,- maximaal Declareren bij  de penvoerder

Coaching 18 uur *€ 900,- gemiddeld verdeeld 
over max 3,5 maanden.

Declareren bij de penvoerder
Coach verantwoordt uren bij  
bestuur.

Voorbereiding en afleggen
geschiktheidsonderzoek

€ 300,- (begeleiding door 
portfoliobegeleider)  
*Max € 2.300,- voor kosten 
geschiktheidsonderzoek.

Declareren bij de penvoerder

Zij-instroom
in Beroep
(ZiB)

1e jaar zij-instroom
Max € 12.400,- voor vier 
maanden 
dubbele bezetting. 

Declareren bij de penvoerder met 
onderbouwing van  
ingezette uren

Coaching 1e jaar 60 uur *€ 3.000,- Via DUO verantwoorden. Coach 
verantwoordt uren bij bestuur

1e en 2e jaar collegegeld 
Pabo

*€ 13.500,- in 2020-2021 voor 
twee studiejaren. Via DUO verantwoorden

Coaching 2e jaar 30 uur *€ 1.500,- 
Rechtstreeks te declareren bij pen-
voerder. Coach verantwoordt uren 
bij bestuur

Begeleiding zij-instroom
coördinator

De zij-instromer wordt goed 
gevolgd door de coördina-
tor. Voor twee jaar is daar 
een budget voor van € 720,-

Declareren bij penvoerder.

Inductie Als startende leraar 15 uur
coaching *€ 750,- Declareren bij de penvoerder. Coach 

verantwoordt uren bij bestuur.

Maximale kosten en vergoedingen voor de school per stap. Voor enkele bedragen kan er alleen gedeclareerd/
verantwoord worden op basis van werkelijke kosten middels facturen. Deze zijn met een * gemarkeerd.
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