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Tips voor een succesvolle route van zij-instromers
voor Primair Onderwijs

N BEEL
°I

schoolbesturen

schoolleiders

De belangstelling om als zij-instromer
in het primair onderwijs te gaan
werken, neemt toe. Hoe zorg je
ervoor dat zij-instromers de route
succesvol doorlopen?
Deze infographic geeft tips voor
schoolbesturen, schoolleiders,
leerkrachten, de opleiding en de
zij-instromer zelf.

zij-instromer

collega’s

opleiders

TIPS VOOR HET BESTUUR
bijvoorbeeld bij voorlichtingsbijeenkomsten of online
informatie
• Benadruk vanuit het bestuur de toegevoegde waarde
van zij-instromers in de school
• Maak iemand binnen het bestuur verantwoordelijk
voor duurzame aanpak en borging van zij-instroom
• Reserveer structureel geld voor deeltijders en zijinstromers
• Ontwikkel samen met de opleiding een route naar
werken in het po
• Geef kandidaten inzicht in de ontwikkelde route,

• Zorg voor een regionaal loket: een meldpunt waar
geïnteresseerden zich kunnen melden en waar ze verder
worden geholpen
• Werk samen met andere besturen en organisaties in de
regio, zoals het UWV
• Ontwikkel binnen de stichting een goede strategie voor
werving, selectie en begeleiding
• Investeer in goede schoolopleiders, en zorg dat zij
voldoende tijd hebben voor de begeleiding

Tips voor een succesvolle route van zij-instromers

TIPS VOOR DE OPLEIDING

• Gebruik een online geschiktheidstest voor zij-
instromers, met kennisbasis als onderdeel
• Werk nauw samen met veldassessoren in de regio
• Bied schoolverlaters een andere opleidingsroute dan
mensen met een werk- of studieverleden en zorg voor
een duidelijk onderscheid tussen deze routes
• Stel individueel vast welke route het beste past en
maak maatwerk mogelijk
• Versterk de begeleiding en opleiding in de school
• Communiceer helder wat de opleiding inhoudt
• Borg de kwaliteit van de begeleiding duurzaam

TIPS VOOR DE SCHOOLLEIDER

• Stimuleer in het team een positieve houding tegenover
zij-instroom door de toegevoegde waarde hier van
te benadrukken
• Wees samen verantwoordelijk: de school is de
succesfactor
• Geef de zij-instromer een geschikte klas

TIPS VOOR DE ZIJ-INSTROMER

• Oriënteer je goed op het werken in het primair onderwijs, loop mee in een school
• Werk tijdens de opleiding op tenminste 2 verschillende scholen
• Zorg dat je niet te snel zelfstandig voor de klas komt
te staan

• Zorg voor goede begeleiding (een maatje uit het team)

• Zoek een maatje in de school

• Zet de zij-instromer niet te snel zelfstandig voor de klas

• Onderschat de zwaarte van het traject niet

• Houd rekening met benodigde studietijd van de zij-

• Stap zelf op meerdere scholen en besturen af en zoek

instromer
• Plaats meerdere zij-instromers op één school

• Het is een gezamenlijk opleidingstraject, je bent hier

een school die bij je past
• Maak goede afspraken over de combinatie van werk
en studie

samen met de school en het schoolbestuur voor
verantwoordelijk

TIPS VOOR DE COLLEGA’S
De tips in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die tijdens
een landelijke bijeenkomst van de projectleiders van het project
‘stimulering regionale aanpak zij-instroom in het primair onder-
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• Stel je open voor een zij-instromer, zorg dat hij of zij
zich als collega thuisvoelt in de school en het team
• Kijk of je maatje wil zijn van de zij-instromer
• Benut de aanvullende expertise van de zij-instromer
in de school
• Draag bij aan een goede start van de zij-instromer
door coaching in de omgang met leerlingen en
ouders
• Wees beschikbaar voor vragen van de zij-instromer

wijs’ in april 2019 aan de orde is gesteld.
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