Route naar een baan als zij-instromer
Oriënteren
Ontdek of een baan als docent
iets voor je is. Denk aan:
• Wat houdt het beroep in?
• Past het bij me?
• Waar wil ik werken
(type onderwijs en school)?
•	Welke opleiding heb ik nodig met
mijn vooropleiding en ervaring?
• Wat houdt de opleiding in?
• Wat is de tijdsinvestering en wat
betekent dit voor mijn persoon
lijke situatie?
• Welke mogelijkheden zijn er om
de opleiding te financieren?

Solliciteren
Solliciteer bij een school of schoolbestuur als zij-instromer.
Je kunt dan naast je opleiding meteen aan de slag.

ASSESSMENT

SOLLICITEREN
Geschiktheidsonderzoek
(assessment)
De opleiding onderzoekt:
•	of je geschikt bent om voor de
klas te staan;
•	of je binnen 2 jaar de opleiding
kunt volgen;
•	welke aanvullende scholing en
begeleiding nodig is.

ORIËNTEREN

INSCHRIJVEN

TIPS

•	Bezoek voorlichtingsbijeen

FINANCIERING

komsten van schoolbesturen
en lerarenopleidingen.
• Ga in gesprek met leraren.
•	Vraag of je een dagje mag
meelopen op een of
meerdere scho(o)l(en).
•	Ga in gesprek met de
opleidingen.

•	De school kan een subsidie
zij-instroom aanvragen.

• Zelf kun je o.a. gebruikmaken
van de tegemoetkoming leraren
of het levenlanglerenkrediet.
• Gebruik de rekenhulp van DUO
om te zien welke regelingen
voor jouw situatie gelden.

Inschrijven voor (verkorte)
deeltijdopleiding
Je kunt er ook voor kiezen eerst
een opleiding te gaan doen naast
je huidige baan.
Tijdens of na de opleiding kan
je solliciteren op een baan in
het onderwijs

AANSTELLING
Aanstelling
Ben je aangenomen op een school?
Dan krijg je een benoeming voor
2 jaar en je sluit een scholings- en
begeleidingsovereenkomst af met
het schoolbestuur en de opleiding.

Bekwaamheidsonderzoek
Binnen 2 jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek
af. Als je slaagt, krijg je een getuigschrift.
Daarmee ben je volledig bevoegd als docent.

ONDERZOEK

OPLEIDINGSTRAJECT

DOCENT
Opleidingstraject
De opleiding duurt maximaal
2 jaar.

Zelfstandig docent
Heb je de opleiding goed
afgerond, dan mogen scholen
je aanstellen als docent.

Voor meer informatie: www.ruimbaanvoorpo.nl en www.wordleraarinhetvo.nl

