
Oriënteren 
en solliciteren

Voor zij-instromers 
in het primair 
onderwijs in Utrecht 

Naar overzicht  



Om als zij-instromer in het basisonderwijs aan de slag te kunnen, 
doorloop je een aantal stappen. De eerste stap in het traject, 
het oriënteren en solliciteren, ligt bij jou. Jij oriënteert je op het 
onderwijs en op het werken als leerkracht. Onderzoek in deze 
fase alvast aan welke pabo je een eventueel zij-instroomtraject 
zou willen volgen én voor welke schoolbesturen of scholen in 
Utrecht je graag aan de slag zou gaan. Als je daar een goed beeld 
van hebt, leg je contact met het schoolbestuur of de school 
van jouw voorkeur. Om dit voor jou makkelijker te maken heeft 
Utrecht Leert een overzicht samengesteld van de mogelijkheden 
en sollicitatieprocedure voor zij-instromers per bestuur dat is 
aangesloten bij Utrecht Leert.

Want hoewel de PO-schoolbesturen in Utrecht op veel vlakken 
de samenwerking opzoeken, is de werving en selectie van 
zij-instromers niet centraal georganiseerd. De verschillende 
schoolbesturen hechten veel waarde aan een eigen identiteit  
en ontdekken of er een klik is, dát doet ieder graag op een  
eigen manier.

Als zij-instromer aan  
de slag in het Utrechtse 
basisonderwijs? 
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N.v.t.
Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers 

in 2022/2023: Nee

Aantal:
N.v.t.

Contact:
N.v.t.

Agatha 
Snellen-
school
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Niet bekend
Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers

in 2022/2023: Niet bekend

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Niet bekend

Fritz Redl-
school

p. 05



Interesse om zij-instromer te worden bij 
HAPPY KIDS? Neem contact met Tessa 
Eshuis via info@happykids.school.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Nee

Aantal:
N.v.t.

Contact:
Tessa Eshuis
info@happykids.school

HAPPY KIDS
basisschool
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N.v.t.
Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers

in 2022/2023: Nee

Aantal:
0

Contact:
N.v.t.

Kathedrale 
Koorschool
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Heb je lef, ben je nieuwsgierig en  
kan jij verantwoordelijkheid nemen?  
Dan is KSU, een schoolbestuur met  
24 basisscholen in de stad Utrecht,  
op zoek naar jou! 

Op www.solliciteersnel.nu laat je een 
motivatiebrief en cv achter. Op basis 
daarvan word je uitgenodigd voor een 
matchingsgesprek met Alice van Driel 
en July Koeman van de afdeling HR van 
de KSU.

Sollicitatieproces:

Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Alice van Driel
projectleider zij-instroom 
alice.van.driel@ksu.nl 
06 - 520 649 63

KSU
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• Gesprek met directeur
•  Gesprek en praktijkles schoolopleider/ 

bovenschoolse coach en directeur

Afhankelijk van deze les en dit  
gesprek wordt het traject gestart  
en na positieve beoordeling van een 
geschiktheidsonderzoek wordt de 
begeleiding en plaatsing op  
school gestart. 

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
2

Contact:
Bovenschool:  
Paul van Oudheusden
schoolopleider en coach
0172 - 418 830
Op school:  
Maartje Sikkema
leerkracht en coach
030 - 271 74 36

LEV-WN
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Een zij-instromer kan op drie 
manieren bij ons solliciteren. Via een 
open sollicitatie, via een reactie op 
een vacature middels een gewone 
sollicitatieprocedure en via een stage 
die omgezet wordt in een gulden 
middenweg traject.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
2

Contact:
Thamar Henneken
directeur
henneken@
nieuweregentesseschool.nl
030 - 231 74 88
06 - 330 108 10

Nieuwe 
Regentesse-
school

p. 10
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Hoe word je zij-instromer (leraar 
basisonderwijs) binnen de PCOU
Wat leuk dat je interesse hebt in ons 
zij-instroomtraject en mogelijk de 
overstap wilt maken naar het primair 
onderwijs! We nemen je graag mee in 
het proces en wat wij van jou kunnen 
verwachten en wat jij van ons kunt 
verwachten:
 
Wij verwachten van jou:
•  Een CV en heldere motivatie waarom 

je deze keuze wilt maken.
•  Dat je een afgeronde hbo-opleiding 

hebt.
•  Dat je een aantal dagen gaat 

meekijken op een aantal van onze 
scholen.

•  Dat je nagedacht hebt over de 
studiebelasting die dit traject met 
zich meebrengt en realiseert dat je 
overstapt naar een andere branche. 

•  Het geschiktheidsonderzoek (Wiscat 
& assessment) gaat aanvragen en 
maken.

 
Wat kun je van ons verwachten:
•  Je meldt je aan bij werken@

pcouwillibrord.nl of via de website  
en binnen 24 uur krijg je een reactie  
op jouw aanmelding.

•  Binnen 48 uur neemt een van onze 
collega’s contact met je op. 

•  Binnen één week staat er een 
kennismakingsgesprek gepland 
op één van onze scholen met een 
schoolleider en projectleider  
zij-instroom.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Annefieke Prins
projectleider zij-instroom PO
a.prins@pcouwillibrord.nl

PCOU 
Willibrord
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Bij SPO Utrecht, bestuur van 38 scholen 
in de stad Utrecht, zijn zij-instromers 
meer dan welkom! 

Interesse? Upload dan je motivatie en 
CV via de button “open sollicitatie”  
op onze website. 

Sandra van den Oosten van W&S 
zal dan telefonisch contact met je 
opnemen en de mogelijkheden op  
onze scholen met je bespreken.  

Ben je er daarna zeker van dat je op  
een SPO-school wilt werken?  
Meld je dan aan voor onze job alert en 
ontvang alle vacatures. 

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
20-25

Contact:
Sandra van den Oosten
medewerker werving & selectie
sandra.vandenoosten 
@spoutrecht.nl

SPO 
Utrecht
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Er kan een brief gemaild worden met 
motivatie waarom de zij-instromer dit 
traject kiest en waarom specifiek voor 
onze bestuur/school.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Kusum Drigpal-Khasa
directeur
kkhasa@shon.nl

Stichting 
Hindoe 
Onderwijs
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Monton staat altijd open voor 
oriënterend gesprek voor potentiële 
zij-instromers. Hoewel Arcade 
komend schooljaar nog geen plek 
heeft om jou als zij-instromer goed te 
begeleiden, komt daar in de toekomst 
verandering in en daarom leren 
we je vast graag kennen én laten 
we je graag kennismaken met het 
montessorionderwijs.

Contactpersonen 
Montessori Kindcentrum LEF:
Sylvia Tighchelhoff
Ingrid Obdeijn
030 - 340 00 53
Adres: Weerdsingel Westzijde 22

Contactpersoon 
Montessori Basisschool Arcade:
Anita Nijland
030 - 670 52 44
Tijdelijk adres:  
Louis Armstrongboulevard 52,  
3543 ES  Utrecht  
(In Google Maps aanhouden:  
Ella Fitzgeraldplein 215,  
3543 GJ Utrecht)

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Nee

Aantal:
N.v.t.

Stichting 
Monton
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Geïnteresserde kandidaten kunnen 
contact opnemen met Nasir Ashruf. 
Daarna volgt er een intakegesprek.

Klikt het tussen partijen dan wordt 
het zij-instroomtraject in gang 
gezet (vooruitlopend hierop kan 
de kandidaat eventueel al starten 
als onderwijsassistent voor een 
proefperiode van 2 à 3 maanden)
Wordt de kandidaat geschikt verklaard, 
dan wordt hij/zij als zij-instromer 
aangesteld.

De begeleiding van zij-instromers 
doe ik zelf (als kwaliteitsmanager) 
op de school (op basis van een 
begeleidingsplan). Ik ben dan ook  
de contactpersoon.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
2

Contact:
Nasir Ashruf
kwaliteitsmanager
m.ashruf@st-noor.nl
06 - 158 739 11

Stichting 
Noor IBS
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Als een zij-instromer solliciteert gaat 
één van de directeuren het gesprek 
aan. Deze licht ook eea toe over 
de andere scholen binnen SOZKO: 
we hebben drie wonderbaarlijk 
verschillende scholen dus er valt  
wat te kiezen voor zij-instromers.  
De zij-instromer loopt een of twee 
dagen mee op de school van keuze. 

Als de zij-instromer een positief beeld 
heeft en wij denken dat deze persoon 
past bij de school en bij het vak, dan 
gaat het traject van de voorbereiding 
voor de geschiktheidstoets ed lopen. 
Dit wordt in princiep door IB-er of 
schoolopleider begeleid, maar 
mochten deze te druk zijn dan zijn er 
twee coaches/mentoren bovenschools 

die hierbij kunnen begeleiden.  
Sinds onze positieve ervaring met  
een half jaar werken als leraaronder-
steuner leggen we zij-instromers in 
principe deze optie ook voor. 

Als de toets succesvol is gedaan en 
iemand als zij-instromer aan de slag 
gaat, wordt er door de bovenschools 
mentor en IB-er van de school een 
begeleidingsplan opgesteld, passend 
bij de ervaring en wensen van de  
zij-instromer. Indien nodig zorgen  
we er voor dat er iedere dag iemand 
meedoet in de klas: voordoet,  
meedoet en/of observeert en 
daarmee de zij-instromer zo intensief 
begeleiding biedt als nodig is. 

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Marion Wiendels
bestuurder
marion.wiendels@sozko.nl  
06 - 337 081 28

Stichting
SOZKO
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N.v.t.
Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers

in 2022/2023: Nee

Aantal:
N.v.t.

Contact:
N.v.t.

Utrechtse 
School- 
vereniging

p. 17



School plaatst een vacature en die 
staat ook open voor zij-instromers.  
Er vindt een selectie plaats op grond 
van de sollicitatiebrieven die we 
ontvangen en vervolgens is er een 
eerste (kennismakings)gesprek. 

Wanneer de kandidaat (al dan niet zij-
instromer) voldoet aan onze wensen en 
voorwaarden dan volgt er een proefles 
met aansluitend een tweede gesprek. 

Uit de proefles, die bekeken wordt door 
schoolleiding en intern begeleider (en 
soms ook een leerkracht), blijkt vaak 
snel of de zij-instromer voldoende 
capaciteiten in aanleg aanwezig heeft 
om het traject met elkaar aan te gaan. 
Is er na het eerste gesprek enige twijfel, 

dan vragen we de sollicitant om een 
dagje mee te komen lopen om een 
beter beeld te krijgen van de kandidaat.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Nee

Aantal:
N.v.t.

Contact:
Gerben Timmermans
schoolopleider 
g.timmermans 
@vrijeschoolutrecht.nl
06 - 161 167 44 

Vrije School 
Utrecht
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Wijs! is de nieuwe naam voor 
Rooms-Katholiek primair onderwijs 
in Vleuten, De Meern en Haarzuilens 
(gemeente Utrecht). Als groep van 
zes sprankelende basisscholen staan 
wij voor kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. 

Onze scholen zijn geworteld in dit 
dynamische deel van Utrecht en volop 
in beweging. Bij Wijs! draait het om 
kansen voor alle leerlingen, maar 
wij zijn zeker ook een aantrekkelijke 
werkgever. Bij Wijs! investeren we veel 
in de professionalisering van onze 
mensen en verbeteren we voortdurend 
de kwaliteit van medewerkers. 

Voor onderzoekende, gedreven en 
oplossingsgerichte kandidaten 
is er plek bij Wijs! Het aantal zij-
instroomplaatsen verschilt van jaar  
tot jaar.

Stuur jouw sollicitatie- en motivatie-
brief via hrm@wijs-utrecht.nl aan Wijs! 
Naar aanleiding van jouw sollicitatie 
neemt de adviseur HR of één van de 
directeuren contact met je op voor een 
kennismakingsgesprek en uitleg over 
de zij-instroommogelijkheden.

Sollicitatieproces:Plek voor zij-instromers
in 2022/2023: Ja

Aantal:
Niet bekend

Contact:
Bart Scheffers
adviseur HR a.i.
hrm@wijs-utrecht.nl
030 - 737 12 37
06 - 236 55 509

Wijs!
Utrecht
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utrechtleert.nl

https://utrechtleert.nl/

