CURSIST AAN HET WOORD
“Omdat ik in Zuid-Holland woon, was
ook Hogeschool Rotterdam een optie. Zij
stuurden alleen wat formulieren op. Bij
Fontys zeiden ze: Kom maar eens praten.”
Over de begeleiding is Heleen goed
te spreken. “Bij zij-instromers wordt
gekeken wat er op basis van vooropleiding
en praktijkervaring nodig is om de
bevoegdheid te halen. Ik heb nu een zodanig
maatwerkprogramma dat ik idealiter alles
in één studiejaar kan doen. De opleiding
doet echt haar best om die flexibiliteit te
realiseren.”
Heleen Vlietland (48)
Student Bedrijfseconomie
bij Fontys Lerarenopleiding
Tilburg. Werkte voorheen als
beleidsadviseur economische
zaken bij een gemeente.
LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL
VAN HELEEN OP WWW.FONTYS.NL/
EDUCATIE/VERHALEN

“Bij zij-instromers
wordt gekeken
wat er op basis
van vooropleiding
en praktijkervaring
nodig is om de
bevoegdheid
te halen.”
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WIL JIJ JE LESBEVOEGDHEID HALEN
VOOR HET BASISONDERWIJS,
VOORTGEZET ONDERWIJS OF
BEROEPSONDERWIJS?
WORD ZIJ-INSTROMER!

FONTYS PRO EDUCATIE
08850 70700
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www.fontys.nl/educatie

ZIJ-INSTROOM: IN TWEE JAAR
OMSCHOLEN TOT LERAAR
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FONTYSPRO
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#DENKGROTER

OVER ZIJ-INSTROOM
Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg
je een opleiding tot tweedegraads
docent voor het (speciaal)
basisonderwijs, voortgezet onderwijs
of beroepsonderwijs. Tegelijkertijd doe
je ervaring op in een school, waar je
meteen les mag geven.

Heb je een hbo- of wodiploma en wil je van je
huidige baan overstappen
naar het onderwijs? Of ben je
al bevoegd docent en wil je
in een andere onderwijssector
aan de slag? Dan kom je
wellicht in aanmerking
voor het zij-instroomtraject.
Hiermee kun je in maximaal
twee jaar je bevoegdheid
behalen.

WAAROM ZIJ-INSTROOM?
De voordelen van zij-instroom zijn dat
je binnen twee jaar je lesbevoegdheid
kunt behalen. Daarnaast betaalt je
werkgever voor de opleiding en heb je
een betaalde baan in het onderwijs. Je
doet meteen ervaring op in de praktijk en
dat stimuleert om je de theorie eigen te
maken.
VOOR WIE IS ZIJ-INSTROOM?
Om in aanmerking te komen voor
zij-instroom moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen:
-	Je beschikt over een afgeronde
hbo- of wo-opleiding, aanverwant
aan het vak. Hieronder vallen ook
een pabo-opleiding of een bachelor
lerarenopleiding;

-	Je hebt voor het onderwijs relevante
maatschappelijke ervaring en
beroepservaring;
-	Je kunt een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) overleggen die geen
bijzonderheden bevat;
-	Je hebt een baan (of baan toegezegd
gekregen) in het onderwijs;
-	Je dient geschikt bevonden te worden
voor het leraarsberoep middels een
geschiktheidsassessment.
LET OP:
Het geschiktheidsassessment kost veel
tijd en energie. Ben je daarvan bewust.
Het volgen van een regulier traject wil
niet per definitie zeggen dat het ook
langer duurt. Als je in aanmerking
komt voor vrijstellingen, kun je een
deeltijdtraject in veel gevallen verkort
afleggen. Denk daarom goed na over je
keuze.
CONTACT
Heb je vragen over zij-instroom? Twijfel
je of je in aanmerking komt? Weet je niet
zeker welke onderwijssector bij je past?
Neem dan contact met ons op!

STARTDATUM
Je kunt elk gewenst moment starten.
KOSTEN
Ga naar onze website voor de meest
actuele kosten.
OPLEIDINGEN MET ZIJ-INSTROOM
-	Leraar voortgezet onderwijs,
tweedegraads, Tilburg
-	Leraar basisonderwijs,
tweedegraads, Eindhoven en
Limburg
- Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
(PDG) voor het mbo, Eindhoven

HOE WERKT HET?
Hier vind je een korte beschrijving van
de stappen die je moet nemen als je zijinstromer wilt worden bij Fontys.
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MAAK EEN AFSPRAAK
Je maakt een afspraak met de
intakecoördinator van het gewenste vak.
Hij of zij bepaalt of je in aanmerking komt.
Mocht je niet in aanmerking komen, dan
kun je altijd een regulier traject volgen.

NEEM CONTACT OP
Neem contact op met de
opleiding van je keuze.
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AANVRAAG GESCHIKTHEIDSONDERZOEK
De school waar je werkt (of
gaat werken) vraagt bij ons
een geschiktheidsonderzoek
aan. Vervolgens regelen
wij de inschrijving voor het
geschiktheidsassessment.
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Fontys Pro Educatie
08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl
www.fontys.nl/educatie
www.fontys.nl/leraarworden
Ga naar onze website
www.fontys.nl/educatie voor een
uitgebreide beschrijving van de
procedure en veelgestelde vragen.

STEL JE PORTFOLIO SAMEN
Je stelt een portfolio
samen waarin je je
competenties aantoont.

HET ASSESSMENT
Het assessment vindt op de
werkplek plaats door twee
assessoren. Je krijgt een
performance assessment en
een lesbezoek.
EIND-ASSESSMENT
Je sluit de opleiding af met een bekwaamheidsassessment: je stelt opnieuw een
portfolio samen. Vervolgens vindt door twee
assessoren wederom een performance assessment bij Fontys plaats. Indien je positief
bent beoordeeld ben je geslaagd en ontvang
je je diploma!

ZOEK EEN BAAN
Indien je nog geen
baan hebt, zoek je
een baan als docent
in de onderwijssector
waarvoor je je
bevoegdheid wilt
behalen.
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INSCHRIJVING
Indien je positief bent
beoordeeld voor het
assessment, word je
ingeschreven op de
opleiding als zij-instromer.
De studieloopbaanbegeleider
stelt nu, samen met
jou, een persoonlijk
ontwikkelingsplan op.

