
Zijinstroom en begeleiding bij stichting Agora in Zaandam  

• Traject binnen Agora: 
o Intakegesprek met P&O en beleidsmedewerker opleiden en coaching. Tijdens dat 

intakegesprek proberen we een goed beeld te krijgen van de kandidaat zijinstromer, 
o.a. door te kijken of hij / zij een juist beeld van het huidige onderwijs heeft, weet 
wat zijn / haar kwaliteiten en uitdagingen zijn, geven we ook aan dat het een pittig 
traject is, enz. 

o Wanneer we concluderen dat de kandidaat evt. in aanmerking kan komen voor het 
zijinstroomtraject moet hij / zij eerst stage lopen. 

o Stageperiode: in een groep meekijken, af en toe een activiteit of les verzorgen.  
Doel: een goed beeld van het onderwijs krijgen en checken of dit past bij het beeld 
dat de kandidaat heeft / had. Er is begeleiding op school- en bovenschools niveau. 

o Intakegesprek en gesprek met kandidaat (en evt. leraar in de groep) n.a.v. de 
stageperiode leiden bij een positief beeld tot een start richting 
geschiktheidsonderzoek. 

o Stage lopen richting geschiktheidsonderzoek: groep leren kennen, namen, regels, 
kortom vertrouwd raken met de groep. Ook hier is er begeleiding op school- en 
bovenschools niveau. 

o Geschiktheidsverklaring? Dan aan het werk. 
o Twee dagen werken, eerst 4 maanden parallel aan collega (dubbele bezetting), kunst 

van het afkijken, veel feedback. Regelmatig een les geven. Bovenschoolse coaching 
en begeleiding en begeleiding van collega in de groep. 

o Tijdens de eerste 4 maanden 2 observaties (nulmeting en eindmeting), samen met 
bevindingen van begeleider op school, de bovenschoolse coach en de directeur 
wordt bepaald of leraar zelfstandig voor de groep kan. 

o Bovenschoolse begeleiding: tijdens de gehele opleiding en daarna als startende 
leraar. Begeleiding op schoolniveau: eerste 4 maanden in de groep, later na 
schooltijd (of indien gewenst / van toepassing uiteraard ook in de groep) 
 

• De begeleiding en coaching richt zich op: 
o Voornamelijk didactiek en organisatie in de groep. 
o De persoon (je bent weer een lerende met al heel veel bagage, maar die bagage is 

meestal niet gericht op onderwijs).  
 

• Ervaringen: 
o Heel divers in hoe lerend een zijinstromer zich opstelt, maar ook wat hij / zij al in zijn 

/ haar mars heeft. 
o Net zoals bij studenten uit de voltijd of deeltijd: begeleiding en coaching zorgt er niet 

altijd voor dat een lerende de opleiding tot een goed einde brengt. Anders gezegd: 
vooraf kun je niet altijd goed inschatten of iemand het vak gaat leren. 

o Keuze van school en begeleider is van groot belang. 
o Investering in geld is enorm, de subsidie gaat vrijwel geheel op aan de opleiding, dat 

betekent dat je als bestuur naast het salaris van de zijinstromer, de dubbele 
bezetting de eerste 4 maanden ook veel geld kwijt bent aan de coaching en 
begeleiding. 

 

• Wat doet de opleiding t.b.v. begeleiding? 
o De lijnen zijn kort. Er vindt veel overleg plaats, zeker als het urgent is. 
o De opleiding heeft een ‘apart uur’ waarin zijinstromers begeleid worden indien 

wenselijk. 


