
WAT LEUK! 

JIJ HEBT INTERESSE 

IN HET ONDERWIJS 

6 stappen van het zijinstroomtraject 

Zoek een school die met jou het zijinstroomtraject aan wil gaan. Ons advies is om dat via

de HRM’ers van de schoolbesturen te doen. Onderstaande mailadressen zijn voor de

grootste besturen van Den Haag, maar er zijn ook kleinere besturen, die je kunt

benaderen. Zij hebben ook een goed overzicht van scholen die nog zijinstromers

kunnen plaatsen en kunnen in gesprek met jou bepalen welke school bij jou zou passen.

Het individueel benaderen van scholen raden we af, tenzij je daar al iemand kent.

De Haagse Scholen (openbaar)

Douke Blommers: d.blommers@dehaagsescholen.nl

Lucas Onderwijs (Interconfessioneel)

Rini van Noort: rvnoort@lucasonderwijs.nl

SCOH (Christelijk)

Jessica Sparrow: jsparrow@scoh.nl

Als de directeur het ziet zitten om samen het zijinstroomtraject aan te gaan, start je

met een pre-assessment. Dit is een periode van ongeveer 3-6 maanden waarbij jij

je gaat oriënteren binnen het onderwijs, de groepen, de visie e.d.

Onderschat deze periode niet, hier komt waardevolle informatie uit voor zowel

jou als de school. Bij sommige scholen kun je dit doen als onderwijsassistent,

andere scholen zien dit als een stage.

Het assessment. Je wordt hierbij bevraagd door de pabo’s op je kennis, geschiktheid

en competenties. Als zij jou geschikt achten voor het onderwijs en jij ziet

dat zitten, dan gaan jullie een tripartite overeenkomst aan. Dit is een soort

contract, waarin de afspraken zijn vastgelegd waaronder de duur van het traject

met een maximum van 2 jaar.

ZOEK EEN SCHOOL 1.

2. IN GESPREK MET HRM
Ga het gesprek aan met de HRM’er over de mogelijkheden bij hun scholen. Bezoek het

liefst meerdere scholen (als dat kan) en probeer een beeld te krijgen voor welke groep

je zou willen starten. 

3. IN GESPREK MET DE DIRECTEUR 
Ga in gesprek met de schooldirecteur. Dit is eigenlijk een sollicitatiegesprek, dus bereid

je hier goed op voor. Een heldere motivatie is essentieel en directeuren waarderen het

als je ook weet waar de school voor staat.

4. PRE-ASSESEMENT 

5. ASSESEMENT 

6. START ZIJINSTROOMTRAJECT 
Je start met je zijinstroomtraject. Je krijgt begeleiding vanuit de school en de

pabo.


