
 
 
 
Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou u willen weten wat werken in het onderwijs in Nijmegen 
e.o. behelst en hoe u een overstap naar onze sector kunt maken? U bent in ieder geval van harte welkom! 
 

 
 
Leraar in Nijmegen www.leraarinnijmegen.nl 

info@leraarinnijmegen.nl 

Speelt u met de gedachte een carrièreswitch te maken naar het onderwijs? Wellicht bent u zich zelfs al aan het oriënteren 
wat zo’n switch voor u dan inhoudt? Welke opleiding moet u bijvoorbeeld volgen, wat zijn de kosten in tijd en geld en gaat 
deze switch u gelukkig maken!? Dan zijn de oriëntatie activiteiten van LeraarinNijmegen iets voor u! 
 
Écht kennismaken met het beroep van leraar op het VO en of MBO       
Natuurlijk is goed inlezen (op bijvoorbeeld onze website) een goed idee, maar wij vanuit LeraarinNijmegen merken dat er 
ook behoefte is aan het écht kennismaken met het beroep. Daarom bieden wij mogelijke studiekiezers/carrière 
switchers het hele jaar door diverse oriëntatie activiteiten aan. De komende twee maand staan er weer mooie en 
nuttige activiteiten gepland. Wilt u ook meedoen aan één of meerdere activiteiten? U bent in ieder geval van harte 
welkom! 
 
De oriëntatie activiteiten bestaan uit de volgende bouwstenen:  
#  Werkgeluk in het onderwijs.  
 
# Werken in het Nijmeegse onderwijs: welke kansen en uitdagingen biedt het beroep van leraar? Welke schoolsoorten zijn 
er? Wat zijn de baankansen? In gesprek met leraren, schoolleiders, 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, VOION.  
 
Voor een succesvol instroomtraject is het volgende noodzakelijk...  
 
• Wanneer u geïnteresseerd bent in werken in het voortgezet onderwijs: Een afgeronde HBO of WO opleiding;  
• Wanneer u geïnteresseerd bent in werken in het MBO: Een afgeronde MBO4 opleiding, met aantoonbaar HBO denk- en 
werkniveau            
• Enthousiasme om te werken met kinderen en jongeren; 
• Voor dit type onderwijs interessante maatschappelijke- en beroepservaring; 
• Bereid en in staat zijn minimaal 1 jaar leren en werken te combineren;                
• U ziet zichzelf ook echt binnen afzienbare tijd voor de klas staan en u heeft er ook zin in om het nieuwe vak van 
docent te gaan leren! 
 
Klik op de activiteit, lees meer informatie en meld u direct aan voor één of meerdere van de volgende activiteiten >>>> 
19 december Webevent 
11,12,13 januari Zin in Lesgeven 
Hele jaar Kijkje in de klas 
Hele jaar Meet the teacher 
  
U kunt zich inschrijven voor de onderstaande activiteiten door een mail te sturen naar info@leraarinnijmegen.nl 
- 20 en 22 december Koffiespreekuur met instroom-team LeraarinNijmegen 
  
Kunnen we u met iets anders helpen of heeft u vragen? Mail ons gerust info@leraarinnijmegen.nl 
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