
WORD OOK 
LERAAR IN 
ROTTERDAM
Ontdek de mogelijkheden om als zij-instromer 
aan de slag te gaan in het Rotterdamse basis 
en (voortgezet) speciaal onderwijs.



Route om zij-instromer te worden 
in het Rotterdamse basis en 
(voortgezet) speciaal onderwijs
Bron: ruimbaanvoorpo.nl

1 Oriënteren

Ontdek of een baan als leraar 
iets voor je is. 
• Wat houdt het beroep in? 
• Pas ik bij het beroep en past het beroep 

bij mij? 
• Waar wil ik werken (type onderwijs en 

school(bestuur)
• Hoe ziet een betaald leer-werktraject 

eruit? 
• Wat is de tijdsinvestering en wat 

betekent dit voor mijn persoonlijke 
situatie?

Tips

• Bezoek de open dagen van Hogeschool 
Rotterdam – Thomas More hogeschool – 
Inholland.

• Verdiep je in de verschillende 
schoolbesturen in Rotterdam.

• Bekijk de voorwaarden om als zij-
instromer in beroep aan de slag te gaan 

• Doe de zelftest Carriereswitch naar het 
onderwijs.

• Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan 
bij het Onderwijsloket.

• Loop een aantal dagen mee op een 
school.

• Gebruik de rekenhulp van DUO om te 
zien welke regelingen voor jouw situatie 
gelden.

2 Solliciteren

Solliciteer bij een school of schoolbestuur 
als zij-instromer. De meeste school   - 
besturen hebben vacatures voor zij-
instroom op hun eigen website. Wanneer 
er geen informatie of vacature is dan kan  
je een open sollicitatie sturen. Bekijk ook  
de vacatures op Onderwijs010.

Tips

Verwerk in je sollicitatiebrief 
• Waarom je de overstap wil maken naar 

het onderwijs 
• Wat je hebt gedaan om te kijken of 

werken in het onderwijs bij jou als 
persoon past 

• Welke kennis en/of vaardigheden je 
meeneemt vanuit je huidige werk en/ 
of vrijwilligerswerk.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.thomasmorehs.nl/
https://www.inholland.nl/
https://onderwijs010.nl/onderwijs-in-rotterdam/schoolbesturen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1576&ProjectId=11212
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1576&ProjectId=11212
https://www.onderwijsloket.com/
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/
https://onderwijs010.nl/onderwijs-in-rotterdam/schoolbesturen/
https://onderwijs010.nl/vacatures/


3 Geschiktheidsonderzoek

Zodra de school of het schoolbestuur je heeft aangenomen, 
word je aangemeld voor een geschiktheidsonderzoek door 
de pabo.  
Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit meerdere 
onderdelen en moet o.a. antwoord geven op de vragen: 
• Of je geschikt bent om voor de klas te staan; 
• Of je binnen twee jaar de opleiding kunt volgen; 
• Welke aanvullende scholing en begeleiding  

er nodig is.

4 Het zij-instroomtraject

Heb je een positief advies ontvangen? Dan 
kun je starten met het leer-werktraject. In 
Rotterdam start je samen met een ervaren 
leerkracht voor de groep. Gedurende het 
tweejarig traject word je door zowel het 
schoolbestuur als de opleiding begeleid.  
De werkgever betaalt het opleidingstraject 
en je krijgt salaris.

5 Bekwaamheidsonderzoek

Binnen twee jaar leg je een bekwaamheids-
onderzoek af. Als je slaagt, krijg je een 
getuigschrift. Je hebt dan een officieel 
erkende onderwijsbevoegdheid voor het 
primair onderwijs. 

6 Zelfstandig docent

Na het werk-leertraject kun je aan 
de slag als Rotterdamse leraar.

www.onderwijs010.nl

http://www.onderwijs010.nl


“ Op een binnenstadschool in 
Rotterdam kun je écht het 
verschil maken voor een kind.” 
Loes de Smet (26), zij-instromer 
po Hildegardisschool

“Ik heb echt geen seconde spijt gehad  
van mijn keuze; leerkracht zijn is zo leuk!  
De spontaniteit en eerlijkheid van de 
kinderen maken iedere dag anders.

Het onderwijs sprak mij altijd al aan. Tijdens 
mijn rechtenstudie gaf ik bijles en werkte 
ik als vrijwilliger bij de VoorleesExpress.  
Ik ben in die tijd uit interesse naar een +R 
informatieavond voor zij-instromers geweest. 

Na lang twijfelen besloot ik verschillende 
scholen in Rotterdam te benaderen.  
Er werd enthousiast gereageerd en ik kreeg 
uitnodigingen om mee te lopen. Na ieder 
bezoek fietste ik vol energie naar huis. 
Via LinkedIn kwam ik in contact met de 
directrice van de Hildegardisschool. Ik heb 
haar gebeld en zo is het balletje gaan rollen.

Ik startte samen met een ervaren leerkracht 
voor de groep. Toen dat goed ging, mocht  
ik een halve dag zelfstandig lesgeven  
en inmiddels draai ik de groep de hele  

vrijdag zelf. Ik word hierin heel fijn begeleid 
door de school en door mijn collega’s.

Rotterdam is echt mijn stad, er is altijd wat 
te doen en te beleven. Op een binnen-
stadschool in Rotterdam kun je écht het 
verschil maken voor een kind. 

Het is nooit te vroeg of te laat om over te 
stappen naar het onderwijs. Als het bij jou 
ook kriebelt, raad ik je aan mee te lopen 
op diverse scholen en in gesprek te gaan 
met zij-instromers. Er is zoveel te leren over 
de ontwikkeling van kinderen. Je kunt de 
verdieping opzoeken door je te specialiseren 
in een bepaald vak. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.”

Lees het hele verhaal van Loes en meer 
inspirerende verhalen van Rotterdamse 
leraren op:
www.onderwijs010.nl/leraarworden

Wil je werken in het Rotterdamse voortgezet onderwijs? 
Kijk dan op www.leraarvanbuiten.nl voor meer informatie.

https://onderwijs010.nl/leraarworden/
http://www.leraarvanbuiten.nl/
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