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Voorlichtingsavond  
Wil je werken in het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs? 

 
WERKEN EN LEREN IN HET ONDERWIJS 

Wil je graag een bijdrage leveren aan goed onderwijs? Denk je aan betaald werken en 

studeren? Wil je kinderen individueel of in kleine groepen begeleiden? Dan is een baan als 

zij-instromer of aspirant-leerkracht in het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs iets 

voor jou! 

 
VOOR WIE? 

 op dit moment werk je nog niet in het onderwijs en wil je dat graag; 

 je bent bereid een opleiding te volgen om in het onderwijs te kunnen werken; 

 je wilt in september 2022 met de opleiding starten;  

 je bent in het bezit van een hbo- of wo-diploma; 

 je wilt gedurende het opleidingstraject alvast op een school werken; 

 je wordt enthousiast van nieuwe uitdagingen.  

 

WAT IS EEN ZIJ-INSTROMER? WAT IS EEN ASPIRANT-LEERKRACHT? 

Als zij-instromer volg je een intensief 

voorbereidingstraject, waardoor je gelijk 

als leerkracht voor de klas mag staan. Je 

werkt naast bevoegde leraren en haalt 

tegelijkertijd je eigen bevoegdheid.  

In deze baan ondersteun je de leerkracht bij 

de dagelijkse gang van zaken door het 

begeleiden en helpen van kinderen bij hun 

taal- en rekenopdrachten, het nakijken van 

(huis)werk, het organiseren van activiteiten, 

zien of kinderen goed in hun vel zitten en 

overige activiteiten in de klas. Tegelijkertijd 

volg je een opleiding om je bevoegdheid als 

leerkracht te halen.  
 

HOE WORD IK ZIJ-INSTROMER?  HOE WORD IK ASPIRANT-LEERKRACHT? 

- Je bent op hbo- of wo-niveau 

afgestudeerd. 

- Je weet kinderen te motiveren en te 

ondersteunen. 

- Je bent goed in taal en rekenen. 

- Je kunt een portfolio opbouwen 

waaruit jouw ervaring met het werken 

met kinderen blijkt. 

- Je haalt het geschiktheidsonderzoek 

bij de hogeschool. 

- Je bent op hbo- of wo-niveau 

afgestudeerd. 

- Je weet kinderen te motiveren en 

ondersteunen. 

- Je bent goed in taal en rekenen. 

 

 
WAAR GA JE WERKEN? 

Je gaat werken bij één van de 100 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 

in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht. Je vindt onze scholen in de 

regio’s Amersfoort, Barneveld, De Bilt, Doorn, Ede, Rhenen, Tiel, Veenendaal, Wijk bij 

Duurstede en alle kleinere plaatsen hier tussenin. De keus voor een bestuur/school wordt in 

samenspraak met jou gemaakt. 

 
WAAR GA JE STUDEREN? 

Je kunt je opleiding bij één van de vier hogescholen in de regio volgen. In samenwerking met 

jouw studiebegeleider creëer je een opleidingstraject op maat dat bij jouw kennis en ervaring 

past.  
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WANNEER EN WAAR?  
 

8 maart 2022 10 maart 2022 

Hogeschool Utrecht  

Padualaan 97 

Christelijke Hogeschool Ede 

Oude Kerkweg 100 
 

 

PROGRAMMA  

De avond wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de besturen en hogescholen. 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

19.00-19.15 uur | inloop 

19.15-19.30 uur | opening en welkom 

19.30-20.15 uur | wat houdt werken en leren in?  

 voor de werkgever 

 voor de hogeschool 

 voor de zij-instromer  

 voor de aspirant-leerkracht 

 ervaringen in de praktijk 

20.15-20.45 uur | ruimte voor vragen  

20.45-21.00 uur | nabespreking en uitwisselen contactgegevens 

 
AANMELDEN 
 

Laat ons weten of je aanwezig bent op de voorlichtingsavond door een e-mail te 

sturen naar coordinatiepuntrtc@pentarho.nl onder vermelding van ‘informatieavond 

RTC Gelderland-Utrecht’. Geef ook aan op welke locatie je graag aanwezig bent. Doe dit 

vóór vrijdag 4 maart zodat we weten met hoeveel mensen we rekening kunnen houden.  

 
Voor vragen kun je contact opnemen met Lizelot Zantboer (coördinatiepunt RTC) op het 

telefoonnummer 06 - 824 77 817. 

 
Na de aanmeldingsdatum alsnog geïnteresseerd? Bel of mail voor informatie!  

mailto:coordinatiepuntrtc@pentarho.nl

