
 

is op zoek naar 

zij-instromers 
 
Heb jij een hbo- of wo–bachelor afgerond en zou je een carrièreswitch willen maken naar het 
basisonderwijs? Grote kans dat je in aanmerking komt voor het zij-instroomtraject. 
 
Zij-instroomtraject: 
Het zij-instroomtraject duurt maximaal twee jaar en start met een geschiktheidsonderzoek dat in 
ongeveer zes weken wordt afgerond. Het geschiktheidsonderzoek wijst uit of je direct voor de klas 
kunt met een op maat gemaakt pakket aan scholing en begeleiding. Wij organiseren dit samen met 
iPabo Amsterdam. 
 
Voorwaarden:  

• Je beschikt over een afgeronde hbo- of wo-bachelor. 
• Je hebt affiniteit met onderwijs en kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
• Je hebt een goede beheersing van het Nederlands. 
• Je hebt alles in je om een gepassioneerde leerkracht te worden. 

 
Wat verwacht CPOW? 

• Je hebt je al serieus georiënteerd binnen het onderwijs. 
• Je bent bereid om minimaal twee dagen mee te lopen op een van onze scholen. 

 
Ons aanbod: 

• Een geschiktheidsonderzoek en assessment. 
• Na een positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek en assessment een benoeming 

voor twee keer 1 jaar; bij een positief advies van de schoolopleider en een voldoende 
beoordeling van de iPabo, wordt de aanstelling voor een tweede jaar verlengd voor de duur 
van 12 maanden. 

• De werktijdfactor is minimaal 0,4 en maximaal 0,6, in verband met studie en opdrachten. 
• Bij het behalen van de lesbevoegdheid na 2 jaar en goed functioneren, waar een beoordeling 

aan ten grondslag ligt, een baan voor onbepaalde tijd. 
• Direct werken in de praktijk in een betekenisvolle omgeving. 
• Een opleiding van twee jaar tot leerkracht primair onderwijs (start februari 2019). 
• Goede begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. 
• Een organisatie waar vakmanschap, verbondenheid en vertrouwen hoog in het vaandel 

staan. 
• Uw aanstelling valt onder de CAO PO met een inschaling in L10. 

 
Interesse?  
Stuur vóór 1 november een emailbericht met CV en motivatie naar werken@cpow.nl 
 
Meer informatie over werken bij Stichting CPOW kun je vinden op onze www.cpow.nl 
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