
Dewi volgt een pittig traject van twee jaar, waarbij ze 
drie dagen voor de klas staat en één dag per week zelf 
naar school gaat. Uit een assessment* werd duidelijk dat 
voor Dewi het zwaartepunt van de opleiding vooral op 
didactiek en pedagogiek moest liggen. Iedere zij-instromer 
heeft een eigen plan en is verantwoordelijk voor de 
eigen ontwikkeling. 

De ogen van Dewi stralen als ze zegt: ‘Ja, dit is echt de 
goede keus. Het is heel hard werken, maar alles wat je 
leert kun je direct toepassen. Wat me wel tegenvalt is 
het gebrek aan tijd, maar ik kan gelukkig goed prioriteiten 
stellen.’ Collega’s leren van Dewi vooral de vaardigheid 
en flexibiliteit in organiseren en plannen, maar ook 
handig heden zoals het registreren via gedeelde documen-
ten op internet, wat iedereen veel werk scheelt. 

Ze heeft een pittige groep, maar ervaart veel hulp vanuit 
haar collega’s. Een SVIB-traject met onderwijsadviseur/
coach Marjolein Wennekers van HCO was voor haar 
heel waardevol. Dewi: ‘Als zij-instromer doe je in het 
begin maar wat, je hebt geen rugzakje met trucjes.  
Door mezelf terug te zien op videobeeld ben ik echt  
tot inzicht gekomen wat mijn handelen met de klas 
doet.’ Als zij-instromer heb je heel weinig voorkennis  
als je voor de klas komt, vindt Dewi. Ze heeft daarom 
een advies voor andere zij-instromers: ‘Zoek een vast 
maatje in de school die je helpt met praktische zaken, 
zoals “Hoe werkt de methode?” of “Waar vind ik 
CITO- boekjes?”. Dan kun je echt snel aan de slag.’
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Met een schat aan ervaringen stoomt zij onze kinderen 
klaar voor de toekomst, terwijl ze intussen zelf het 
vak nog leert: de zij-instromer. Er staan steeds meer 
leerkrachten voor de klas die al een loopbaan buiten 
het onderwijs gehad hebben. Zij zijn hard nodig, nu 
en in de toekomst. Hoe maken we deze zij-instromers 
vakbekwaam? Wat hebben zij nodig aan ondersteuning? 
En wat brengen ze juist al mee? We vroegen het  
Dewi Havenaar, leerkracht van groep 6 op basis school 
De Piramide in Rijswijk.

HCO biedt passende begeleiding aan zij-instromers. 
Denk aan co-teaching (samen voorbereiden en samen  
de les geven), video-coaching (School video interactie 
begeleiding (SVIB), lifecoaching of synchroon coachen). 
Kijk voor meer informatie op www.hco.nl. 

* www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het- 
onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer- 
in-het-onderwijs

Dewi staat sinds oktober jl. voor de klas en volgt vanaf 
februari het zij-instroom traject aan Hogeschool Leiden. 
Dewi licht toe: ‘Als zeventienjarige stond ik voor de keuze: 
word ik juf of kies ik voor het spannende Hospitality  
en event management?’ Ze koos het laatste en werkte 
vervolgens mee aan de organisatie van sportevenemen-
ten zoals de Rotterdam marathon. ‘Toen ik voor deze 
baan op basisscholen kwam om kinderen voor te 
bereiden op de kidsrun ging mijn hart sneller kloppen  
en besloot ik dat ik tóch juf wilde worden.’

Zij-instromer 
voor de klas

‘Het is een grote  
uitdaging, maar ik geniet 
zó van het contact met 
de kinderen’
Dewi Havenaar
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