
8752-23-002

Aanvraag
Subsidie zij-instroom 2023
Dit formulier
Met dit formulier kunt u, het bevoegd gezag, een subsidie aanvragen 
voor een bijdrage in de kosten van zij-instromers die begonnen zijn 
met de scholing in 2022 of 2023. 
Let op: u kunt de aanvraag pas indienen nadat de zij-instromer met de 
scholing is begonnen.

Opsturen
De aanvraag moet uiterlijk 15 oktober 2023 bij DUO binnen zijn. Mail 
het volledig ingevulde formulier en de scholingsovereenkomst of het 
bewijs van deelname naar zij-instroom@duo.nl.

Meer informatie
duo.nl
zij-instroom@duo.nl 
Telefoon (050) 599 9099

      1          
1.1 Naam onderwijsinstelling

1.2  Instellingscode van de 
onderwijsinstelling waar de zij- 
instromer werkzaam is

1.3  Adres

 

1.4 Contactpersoon

1.5 E-mail contactpersoon*

1.6 Telefoonnummer*

      2          

2.1 Burgerservicenummer

2.2 Achternaam

  

2.3 Geboortedatum

2.4 Adres

Gegevens onderwijsinstelling

|
           Sector

    n	 po   n	 vo  n	 (v)so  n	 mbo

Postbus/Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats         

 |
Achternaam                 

|                           n	 Man  n	 Vrouw 

Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

|

Gegevens zij-instromer

De zij-instromer moet deze vraag invullen

  

|                          n	 Man  n	 Vrouw   

Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

Straat                              Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats         

 |



2.5 Telefoonnummer*

2.6  Hebt u in de afgelopen twee jaar 
ingeschreven gestaan als student 
aan een lerarenopleiding?

2.7  Hebt u in deze twee jaar een 
diploma gehaald voor een 
 lerarenopleiding?

2.8 Hoe staat u ingeschreven bij  
 de hogeschool of universiteit?

2.9 In welk type onderwijs geeft u  
 les?

2.10  Welke lesbevoegdheid gaat u  
halen en voor welk vak (bij 1e en 
2e graads)?

2.11  Wat is de startdatum van uw 
scholing? Vul hier de startdatum 
in die ook op de scholingsover-
eenkomst of het bewijs van 
deelname staat.

2.12  Heeft een werkgever al eerder 
een subsidie zij-instroom voor u 
ontvangen?

2.13  Hebt u dat zij-instroomtraject 
afgerond met een getuigschrift 
zij-instroom?

2.14  In welke branche was u voor het 
 onderwijs werkzaam? 

2.15 Wat was uw vorige beroep?

      

n	 Ja  

n	 Nee > Ga naar vraag 2.8

n	 Ja   

n	 Nee > Uw werkgever heeft geen recht op de subsidie zij-instroom.

n Als zij-instromer   

n	 Niet van toepassing, want ik volg het bve (mbo)-traject

n	 Als (deeltijd)student > Uw werkgever heeft geen recht op de subsidie zij-instroom. Deze subsidie is alleen voor zij-instroomtrajecten.

n	po   n	vmbo   n	havo  n	vwo  n	(v)so n	mbo 
                    

n	 basisonderwijs *  n	 1e graads *   n	 2e graads *  n	 pedagogisch didactisch getuigschrift **

Voor het vak

|

 *   Stuur een scholingsovereenkomst mee. De scholings- en begeleidingsovereenkomst voor het po, vo, (v)so  en mbo moet door de 3 
betrokken partijen (lerarenopleiding, zij-instromer en werkgever/bevoegd gezag) zijn ondertekend. 

 **  Stuur een bewijs van deelname mee. Het bewijs van deelname aan het PDG-traject (alleen voor het mbo) moet door de lerarenoplei-
ding zijn ondertekend.

 
Dag   Maand  Jaar          

      

> Let op: uw werkgever kan de aanvraag pas indienen als u met de scholing bent begonnen. 

n	 Ja   

n	 Nee > Ga naar vraag 2.14

n	 	Ja > Stuur een bewijsstuk mee. Dit is uw pedagogisch didactisch getuigschrift (voor mbo) of het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek 
(voor po, (v)so en vo).

n	 Nee > Uw werkgever heeft geen recht op de subsidie zij-instroom

|

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u 
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.
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Subsidie zij-instroom 2023
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvraag

Handtekening
Dag   Maand  Jaar          

      

Naam bevoegd gezag

|
Handtekening bevoegd gezag          Stempel onderwijsinstelling

|                 |

Dag   Maand  Jaar          

      

Handtekening zij-instromer

|

Checklist

• Is het formulier volledig ingevuld?

•  Is het formulier ondertekend door het bevoegd gezag en door de zij-instromer?

•   Stuurt u een scholingsovereenkomst of een bewijs van deelname mee?

•   De scholings- en begeleidingsovereenkomst voor het po, vo, (v)so en mbo moet door de 3 betrokken partijen (lera-
renopleiding, zij-instromer en werkgever/bevoegd gezag) zijn ondertekend. 

•   Het bewijs van deelname aan het PDG-traject (alleen voor het mbo) moet door de lerarenopleiding zijn onderte-
kend.

      3        

3.1 Bevoegd gezag
  Ik verklaar dat ik dit formulier 

naar waarheid heb ingevuld. Ik 
ga akkoord met de verplichtin-
gen vermeld op duo.nl en de 
Regeling subsidie zij-instroom.

3.2 Zij-instromer
  Ik verklaar dat ik vraag 2 volledig 

en naar waarheid heb ingevuld
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