
Zij-instromer regio Den Haag, Rijswijk en Nootdorp  

Heb je al langer het gevoel dat je graag een carrièreswitch wil maken? Heb je als aanstaand 
leerkracht net als wij hart voor de kinderen en passie voor onderwijs? Is jouw enige belemmering 
dat je geen lesbevoegdheid hebt? Hierbij kunnen wij jou helpen, meld je aan als zij-instromer en 
maak de switch! 

In de afgelopen jaren zijn er vele zij-instromers jou voor gegaan. Zij waren afkomstig uit 
verschillende branches maar hadden allemaal dezelfde droom. Het worden van een juf of meester 
die iedere dag de kinderen mag laten leren, inspireren en verwonderen met hun lessen. En het 
hebben van plezier met andere collega leerkrachten waarmee je samen groeit.  

Als zij-instromer… 
Starten we met het kijken naar een school en onderwijsvorm die bij jou past. We hebben 10 scholen 
in regio Den Haag, Rijswijk en Nootdorp. Er is er vast één die bij je past! 

Na de informatiebijeenkomst met HR heb je een gesprek met de schooldirecteur. Is er een klik en wil 
je voor het onderwijs gaan? Dan gaan we samen alles in gang zetten. De Hogeschool zal een 
geschiktheidsonderzoek doen en wanneer je deze positief afrondt start jouw twee jarige pabo-
opleiding. Je komt direct in dienst bij de Laurentius Stichting. Gedurende deze twee jaar werk je 
minimaal 4 dagen (+/- 32 uur) per week waarvan je drie dagen voor de groep staat en één dag per 
week naar school gaat.  

Je bent vanaf de eerste dag een volwaardige collega en draait mee in het team. Uiteraard krijg je 
coaching en begeleiding vanuit de school. Na het behalen van je bekwaamheidsonderzoek ontvang je 
een getuigschrift en ben je bevoegd leraar. Hiermee is jouw switch naar het basisonderwijs gemaakt! 

Jij past bij ons als…  

• je in het bezit bent van een afgrond HBO of WO diploma; 
• je met jouw talent voor de klas wil staan; 
• je energie krijgt van de vraag hoe je iedere dag het beste onderwijs kunt geven; 
• het jouw streven is om de beste en leukste juf of meester te worden.  
 
Wij bieden jou… 

• de volledige bekostiging van je studie, inclusief het collegegeld, studieboeken en je 
studiedagen; 

• een parttime dienstverband voor minimaal 4 dagen per week (+/- 32 uur) inclusief studiedag;   
• vanaf de start van het zij-instroom traject direct een inschaling als leerkracht in salarisschaal 

L10 conform de cao primair onderwijs. Dit is een bruto maandsalaris tussen €2.738,- en 
€4.206,- afhankelijk van je werkervaring; 

• voorafgaand aan het zij-instroom traject de mogelijkheid om 3 tot 6 maanden bij ons in 
dienst treden als Leraar Ondersteuner. Hierdoor kun je proeven aan het vak en doe je 
ervaring op in het basisonderwijs. Ook maak je een grotere kans om te slagen voor het 
geschiktheidsonderzoek; 

• een ultieme kans om voor het mooiste beroep van de wereld te kiezen. 
 

 

 



Informatie over de vacature 
Na het solliciteren nodigen we je uit voor een informatiebijeenkomst waarbij we het gehele zij-
instroomtraject verder met je bespreken.  

We zijn op zoek naar zij-instromers die vanaf september zouden willen starten. Wanneer je in 
september start kun je ook vanaf april al als Leraar Ondersteuner aan de slag. 

Mocht dit nu net te snel gaan dan start het zij-instroom traject ook in november, februari 2023 en 
mei 2023.  

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? 
Neem dan contact op met Carmen Louer, HR adviseur, via 06 200 447 46 / 015 251 14 40.  
Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HR: 
hr@laurentiusstichting.nl. 


