Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou je willen weten wat werken in het onderwijs
behelst en hoe je een overstap naar onze sector kunt maken?
Kom dan naar de oriëntatie avond: “Leraar in het Voortgezet Onderwijs” op 30 maart 2022 op het Kandinsky College
Nijmegen van 19u tot 22u.

Hier hoor je van ervaringsdeskundigen hoe het is om de overstap naar het onderwijs te maken, welke
scholingsmogelijkheden er zijn en wat er komt kijken bij een mogelijke nieuwe stap in je loopbaan. Je kan zelf in gesprek
met een loopbaancoach. Ook zijn Thjum Arts en Ismail Aghzanay (leraar van hetmet
jaar)een
aanwezig.
loopbaan coach.
De bijeenkomst bestaat uit de volgende bouwstenen:
• Werken in het onderwijs: welke kansen en uitdagingen biedt het beroep van leraar? Wat zijn de baankansen? In gesprek
met leraren, onderwijs HR-medewerkers, hybride docenten en studenten.
• Bevoegd lesgeven: wat is er nodig om te kunnen werken in het onderwijs? Welke bevoegdheid moet je halen? Welke
opleidingstrajecten zijn er. Hoe is het om te studeren naast een baan? In gesprek met opleiders van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen en de Radboud Universiteit.
• Financiën en rechtspositie: wat betekent deze overstap voor mijn huidige werk, heb ik inkomen als ik studeer en welke
opleidingssubsidiemogelijkheden zijn? In gesprek met werkgevers, UWV.
Voor een succesvol instroomtraject is het volgende noodzakelijk...
• Wanneer je geïnteresseerd bent in werken in het voortgezet onderwijs: Een afgeronde HBO of WO opleiding
• Enthousiasme om te werken met kinderen en jongeren
• Voor dit type onderwijs relevante of interessante maatschappelijke - en beroepservaring
• Bereid en in staat zijn minimaal 1 jaar leren en werken te combineren
• Bereid met een bestuur een duurzame relatie aan te gaan
• Een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)

Geïnteresseerd? Meld hier aan voor deze avond.

Leraar in Nijmegen
Stationsplein 26,
6512 AB Nijmegen

www.leraarinnijmegen.nl
info@leraarinnijmegen.nl

