
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst enthousiasmeren

en informeren we mensen die overwegen om een

overstap naar het onderwijs te maken.

Deze drie daagse training laat potentiële

zijinstromers kennismaken met de ins en outs van het

leraarschap. Na de training heeft een deelnemer een

compleet en realistisch beeld van het beroep van

docent. Je weet of je ‘het moet doen', of je er

gelukkig van wordt, en of je het in je hebt.

Als een deelnemer van het traject daadwerkelijk wil

overstappen introduceren we de kandidaat op de

Haagse onderwijsarbeidsmarkt.

ZIJINSTROOMTRAJECT
VOORTGEZET ONDERWIJS
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PERSOONLIJK ADVIES 2
Kandidaten met een goede motivatie en een passend CV

adviseren we persoonlijk over de kansrijkheid van een

overstap naar het onderwijs. We bespreken kansen op de

onderwijsarbeidsmarkt en mogelijke routes richting een

passende bevoegdheid. 

MEELOOPMOMENT 3
De kracht van het onderwijs ontdek je in de school.

Potentiële zijinstromers kunnen op een of meerdere

scholen meelopen. Zo krijgen ze een beeld van het

onderwijs en kunnen onderzoeken welke

onderwijssoort het best bij hen past.

ZIN IN LESGEVEN4

MATCH5

IK GA VOOR DE KLAS6
Zijinstromers beginnen vaak met lesgeven aansluitend op  

het studeren voor het behalen van hun

onderwijsbevoegdheid. Het professionaliseringstraject: 

“ik ga voor de klas”, biedt zijinstromers een basis aan

pedagogiek en didactiek om een goede start in de klas te

maken.

LERAAR VAN BUITEN 1

FASE 1 INFORMEREN 

FASE 2 ORIËNTEREN

FASE 3 WERKEN & LEREN 

Samen met de Hogeschool Utrecht bieden we

verschillende bevoegdheidstrajecten zodat Haagse

docenten ook in Den Haag hun opleiding kunnen volgen.

BEVOEGDHEIDSTRAJECTEN 7

HAAGSE COACHPOOL &
STARTERSNETWERK

8

Haagse scholen zorgen voor een goede begeleiding in het

eerste jaar in het onderwijs. Wij faciliteren een

bovenschools netwerk voor startende docenten in Den

Haag en bieden coaching voor de iedere nieuwe Haagse

docent.


