Zoek je werk met
meer betekenis?
Word zijinstromer in het Haagse voortgezet onderwijs
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Zoek je werk met (meer) betekenis?
Wil jij je vakkennis overbrengen?
Kun je goed omgaan met tieners?
Trekt het werken in een team je aan?
Wil je in jezelf investeren?

Misschien is een baan in het onderwijs dan iets voor jou.
Heb je al een baan, dan kun je zijinstromer worden, mits je minimaal een
hbo-opleiding hebt afgerond.
Oriënteer je eerst
Wil je je oriënteren vóór je solliciteert
als zijinstromer? Kom dan naar onze
informatieavond ‘Leraar van Buiten’
die we een of twee keer per jaar
houden. De datum voor de volgende
bijeenkomst vind je op onze website.
Je kunt daarna een snuffelstage
lopen op één van de scholen die bij
ons zijn aangesloten, en meedoen aan
een oriëntatieworkshop.
Vind een baan
Ben je gemotiveerd voor een overstap, solliciteer dan op een passende
vacature bij een school in Den Haag,
Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
Je kunt vacatures vinden op de websites van de scholen in de Haagse
regio.
Let op: in de praktijk blijkt dat zijinstromers alleen kans maken voor
tekortvakken als wis-, natuur- en
scheikunde en een van de talen.
Vaak wordt een aanstelling van 0,6
fte aangeraden, zodat je voldoende
tijd hebt voor het volgen van de
opleiding.

Doe het assessment
Word je benoemd, dan vraagt het
schoolbestuur meestal het assessment (geschiktheidsonderzoek) aan.
De lerarenopleiding biedt je daarna
een maatwerktraject aan dat een of
twee jaar duurt.
Subsidie voor school en bestuur
De subsidie voor zijinstromers van de
overheid is bedoeld voor de begeleiding door de school en het schoolbestuur, en voor je maatwerkopleiding
aan de lerarenopleiding.
Wat wij verder voor je doen
• In de week na de bijeenkomst
‘Leraar van Buiten’ zijn we op vaste
tijden telefonisch bereikbaar om je
vragen te beantwoorden.
• We geven persoonlijke begeleiding
bij de keuze van een opleiding en
tijdens het volgen van de opleiding.
• We blijven je stimuleren bij het
pittige omscholingstraject.

Zijinstromen niet mogelijk, wat nu?
Zit zijinstromen er niet in voor jou en
wil je toch leraar worden, volg dan de
(deeltijd)opleiding tot tweede- of
eerstegraads docent.

Ook zijn er hogescholen met
eerstegraads opleidingen:
• Hogeschool Utrecht
• Hogeschool Fontys Tilburg
• Hogeschool van Amsterdam

Tweedegraads houdt in:
bevoegd om les te geven in het vmbo
en de eerste drie leerjaren van havo
en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, aan een ROC).

Op de websites van deze onderwijsinstellingen vind je de vakken waarvoor ze leraren opleiden.

Eerstegraads betekent:
bevoegd om les te geven van onderbouw vmbo tot en met bovenbouw
havo en vwo.
Waar is een geschikte opleiding?
Tweedegraads opleidingen vind je
onder andere bij deze hogescholen in
de omgeving van Den Haag.
• Hogeschool van Amsterdam
• Hogeschool Fontys Tilburg
• Hogeschool Rotterdam
• Hogeschool Utrecht

Een bijzonder traject: kopopleiding
Heb je een hbo- of wo-bachelordiploma in een bepaald vak, dan kun
je in één jaar de tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen via een zogeheten kopopleiding. Het vak waarin
je bent afgestudeerd moet dan verwant zijn aan een schoolvak. Of dit zo
is kun je op internet vinden (zie het
kadertje hieronder). Bij een kopopleiding volg je lessen en loop je
stage.

Eerstegraads opleidingen vind je
onder andere bij deze universiteiten:
• Universiteit Leiden
• Technische Universiteit Delft
• Universiteit van Amsterdam
• Erasmus Universiteit Rotterdam
Check je schoolvak
Het luistert nauw voor welk schoolvak je les kunt geven. Dit hangt af van
je vooropleiding. In de zogeheten verwantschapstabel (voor de educatieve minor) kun je vinden hoe dit voor jouw studie zit. De tabel is te vinden
op internet, op de site https://wetten.overheid.nl

Pieter Jongenelen verzorgde voorheen trainingen voor
volwassenen. Hij is nu docent wiskunde op het
Segbroek College.

‘

‘

‘Ik heb civiele techniek gestudeerd, en verzorgde bij een commercieel bureau
trainingen voor volwassenen. Leuk, maar vanaf 2009 kwam daar de klad in.
Onderwijs vond ik altijd al interessant, en ik dacht: laat ik het eens proberen.

In plaats van “strak in het pak” en
elke dag gladgeschoren naar het
werk, ging ik nu casual gekleed met
jongeren om. Dat beviel me goed,
en daarom ik volgde na het eerste
jaar dan ook de lerarenopleiding aan het ICLON in Leiden. Al tijdens de studie
beleefde ik mooie momenten met de leerlingen. Je moet ze wel voor je winnen.
Ik ben nu acht jaar leraar, en oefen nog steeds met: “hoe ga ik iets vertellen?”

Al tijdens studie mooie
momenten met leerlingen

Overstappen naar het onderwijs is niet makkelijk; je krijgt het niet cadeau. Je
moet goed kunnen plannen en nee-zeggen als je begint als zijinstromer. Geef
bijvoorbeeld het eerste jaar alleen les; doe geen andere dingen in de school.
Financieel betekende de overstap een stap terug. Maar ik koos met mijn hart,
en heb die inkomensteruggang geaccepteerd. Inmiddels zit ik weer heel goed
op niveau met m’n salaris.
Dus denk je nu al dat je een klik hebt met jongeren, dan kan het beroep van
leraar zeker wat voor je zijn!’
Heb je vragen? mail ons via info@derodeloper.nu
Surf ook eens naar www.wordleraarinhetvo.nl
of www.werkeninhetonderwijs.nl > Leraar
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