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Scholings- en begeleidingsovereenkomst voor zij-instromer in het beroep 
 
(als bedoeld in het kader van de Wet op het Primair Onderwijs en het Besluit zij-instroom Leraren Primair en 
Voortgezet onderwijs) 
 
Partijen:  
1. Bestuur_____________________________________________________________ 
2. Instelling: het bestuur van _______________, gevestigd te____________, in dezen  

vertegenwoordigd door________________________________________________ 
3. Leraar:______________, wonende te, te benoemen aan (school)_______________ 

 
in aanmerking nemende dat: 
- de leraar niet de wettelijk vereiste onderwijsbevoegdheid bezit, maar door de school wel geschikt wordt 

geacht voor het beroep van leraar;  
- de instelling inmiddels heeft verklaard, op grond van een geschiktheidsonderzoek, dat de leraar in staat 

moet worden geacht binnen twee jaar na benoeming tot leraar met goed gevolg deel te nemen aan het in 
art. 176f van de Wet op het Primair Onderwijs genoemde bekwaamheidsonderzoek; 

- het bestuur en de leraar zijn overeengekomen dat de leraar in staat wordt gesteld dit traject te volgen 
gedurende het dienstverband; 

- partijen de daarbij horende scholing en begeleiding nader wensen te regelen.  
 
komen als volgt overeen,  
1. De instelling zal gedurende een periode van maximaal twee jaren scholing en begeleiding van de leraar 

verzorgen.  
2. De aard en omvang van de scholing is beschreven in de aan deze overeenkomst gehechte bijlage. Deze 

bijlage vormt onderdeel van onderhavige overeenkomst. Ook de kosten van de scholing zijn daarin vermeld. 
 De scholingsperiode begint ___________________en eindigt uiterlijk ______________________________  
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leraar is benoemd op het moment van de aanvang van de scholing. 
4. Het bestuur benoemt de zij-instromer voor minimaal 2 en maximaal 4 dagen per week. 
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de zij-instromer verantwoordelijkheid krijgt voor één eigen groep. 
6. Indien het bestuur en de leraar redenen hebben aan te nemen dat de scholing ten gevolge van bijzondere 

omstandigheden niet binnen twee jaar kan worden afgerond, treden zij daarover in overleg met de 
instelling. 

7. Als de leraar er niet in slaagt binnen twee jaar na aanvang van de scholing het bekwaamheidsonderzoek te 
behalen, beëindigt de instelling de scholing en begeleiding.  

8. De kosten van de scholing worden door het bestuur / de school / de leraar betaald aan de instelling. Voor 
het voldoen van de kosten ontvangt het bestuur / de school / de leraar in twee termijnen, een factuur. 

9. De scholing en begeleiding door de instelling zal uitsluitend geschieden door of onder verantwoordelijkheid 
van personen die bevoegd zijn tot het verzorgen van onderwijs aan initiële opleidingen in het hoger 
onderwijs.  

10. Bij de begeleiding door de school is een werknemer als begeleider / coach betrokken, die bevoegd is tot het 
verzorgen van de werkzaamheden die de leraar aan de school verricht. De school stelt een begeleidingsplan 
op, dat bestaat uit de volgende onderdelen: 
- beschrijving van de wijze waarop team en duo-collega worden voorbereid op de komst van de zij-

instromer; 
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- beschrijving van de wijze van begeleiding, waarbij te denken valt aan coachingsgesprekken, intervisie, 
observatie; 

- naam/namen van de werknemer(s) die de zij-instromer begeleiden gedurende de twee jaar van scholing 
tot en met de afronding van het bekwaamheidsonderzoek. 

Bij het bezoek van de studiecoach van de Marnix Academie aan de school zal het begeleidingsplan 
besproken worden. 

11. Het bestuur/de school is verantwoordelijk voor het hanteren van de AVG-regels. Het bestuur/de school 
stelt de leraar in staat om filmbeelden te (laten) maken in het kader van de opleiding. De richtlijnen 
hiervoor zijn te vinden in de bijlage ‘AVG en beeldopnames zij-instromers’.  

12. De school en de instelling stellen de leraar, zo snel als mogelijk is op grond van de studievorderingen, in de 
gelegenheid om deel te nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. 

13. De Ieraar die zich wil onderwerpen aan het bekwaamheidsonderzoek dient daarvoor zelf, met inachtneming 
van de eventuele door partijen vooraf afgesproken momenten, tijdig een aanvraag in te dienen bij de 
instelling.  

14. Indien de leraar met gunstig gevolg aan het bekwaamheidsonderzoek heeft deelgenomen, verstrekt de 
instelling binnen twee weken nadat het onderzoek is afgesloten het getuigschrift. De leraar stelt het 
bestuur daarvan op de hoogte.  

 
 
Aldus in drievoud ondertekend op (datum):  
 
Plaats: _________________________________________________________________________ 
 
 
Namens het bestuur : (naam en handtekening) ________________________________________ 
 
 
 
Namens de instelling: (naam en handtekening) ________________________________________ 
 
 
 
De leraar: (naam en handtekening) __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
- Scholingsplan zij-instromer in het beroep 

 


