INFORMATIEAVOND
LERAAR WORDEN IN HET VOORTGEZET
ONDERWIJS
13 februari 2019, te Alkmaar

Programma
19.00 – 19.30 uur
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur
20.30 – 21.00 uur
21.00 – 21.30 uur

Inloop, ontvangst en registratie
Introductie op de avond, algemene informatie en huishoudelijke
mededelingen
Informatieronde 1
Informatieronde 2
Onderwijscafé
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BEGRIPPENLIJST
Nog even een paar belangrijke begrippen op een rijtje, omdat wij ons kunnen voorstellen dat
het duizelt.
Groepsleerkracht VMBO-onderbouw basis/kader
Hierbij hoort een opleiding van 6 maanden aan de HU voor PABO-gecertificeerde docenten
die de overstap willen maken vaar het voortgezet onderwijs.
Tweedegraads bevoegdheid
Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de eerste drie jaar van het havo en
vwo (de onderbouw), in het vmbo en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De
tweedegraads lerarenopleiding is een studie op hbo-niveau en duurt vier jaar als je hem
voltijd volgt. Daarnaast is de studie ook goed in deeltijd te doen.
Eerstegraads bevoegdheid
Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in het tweedegraads gebied en
daarnaast ook in de bovenbouw van het havo en vwo. Je hebt hiervoor een wo bachelor
nodig met een master lerarenopleiding of je doet een aanvullende master na het behalen van
een tweedegraads lesbevoegdheid.
Toelatingseisen
Kijk goed op de websites van de opleidingsinstituten naar de toelatingseisen. Die verschillen
nogal per opleiding. Daar kun je vinden waar je havo-, vwo- of MBO4 diploma aan moet
voldoen of dat je via een 21+ toets in aanmerking kunt komen.
Kopopleiding tot leraar
Hbo- of wo-diploma op zak maar achteraf toch liever het onderwijs in? Lerarenopleidingen
bieden een kopopleiding tot tweedegraads leraar aan. Je moet dan wel een opleiding
hebben gedaan die linkt aan een schoolvak. De opleiding kijkt of je voldoende inhoudelijke
kennis hebt opgedaan om in aanmerking te kunnen komen voor een kopopleiding. Deze
duurt 1 jaar in voltijd.
Zij-instromer
Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Er is een grote
behoefte aan zij-instromers hoewel dat per vak en per regio sterk verschilt. Als zijinstromer
kan je via verschillende wegen aan het werk in het onderwijs. Eerst een deeltijd opleiding
daarna als bevoegd docent aan het werk in het onderwijs of deels al de opleiding hebben
gedaan en tijdens de opleiding als onbevoegd docent aan het werk te gaan. Starten als
onbevoegd docent en daarnaast een deeltijdopleiding te gaan doen of als onbevoegd docent
aan het werk gaan met een zijinstroom subsidie. Dit is een apart traject. Meer informatie over
dit traject treft u in deze handout.
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AANBOD VAN LERARENOPLEIDINGEN VOLTIJD/DEELTIJD
Om inzicht te krijgen waar welke opleiding gevolgd kan worden, verwijzen wij je naar de
websites van de verschillende opleidingsinstituten.
2e graads opleiding/ bachelor







Hogeschool van Amsterdam: HvA domein Onderwijs en Opvoeding
http://www.hva.nl/interessegebieden/onderwijs-enopvoeding/opleidingen/opleidingen.html
Hogeschool van Utrecht: HU https://www.hu.nl/voltijdopleidingen?theme=onderwijs+en+opvoeding&keepfacets=1
NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden https://www.nhlstenden.com/hboopleidingen?f%5B0%5D=im_field_interessegebieden%3A14#search-anchor
LOI/ Windesheim https://www.loi.nl/hogeschool/onderwijs-en-pedagogiek
NCOI https://www.ncoi.nl/opleidingen/Lerarenopleidingen.html

Kopopleiding tot leraar


Hogeschool van Amsterdam: HvA http://www.hva.nl/opleiding/kopopleidingtweedegraadsleraar/praktischezaken/toelatingseisen/toelatingseisen.html?origin=9N
DwN6S1Rii7vO5kIytlow

1e graads opleiding/master










Vrije Universiteit Amsterdam: OCVU (onderwijscentrum van de VU)
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/lerarenopleidingen/index.aspx
Universiteit van Amsterdam: ILO-UvA (interfacultaire lerarenopleiding van de UvA)
http://ilo.uva.nl/
Universiteit van Utrecht https://www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hogeronderwijs en een pilot voor een Educatieve Module voor een beperkte tweedegraads
bevoegdheid
Hogeschool van Amsterdam – ALO http://www.hva.nl/opleiding/academie-voorlichamelijke-opvoeding/academie-voor-lichamelijke-opvoeding.html
Hogeschool van Amsterdam: HvA domein Onderwijs en Opvoeding
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/masters/masters.html
Breitner Academie Amsterdam (hogeschool voor de kunsten)
https://www.breitner.ahk.nl/opleidingen/docent-beeldende-kunst-envormgeving/verkort/
Hogeschool van Utrecht: HU https://www.hu.nl/deeltijdopleidingen?kind=Masteropleiding+deeltijd&keepfacets=1&theme=onderwijs+en+opv
oeding

Opleidingen voor Pabo-bevoegden




https://www.wordleraarinhetvo.nl/hoe-kan-ik-leraar-worden/vanuit-het-basisonderwijs/
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/bevoegdheid-groepsleerkracht-voor-pabogediplomeerden
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FINANCIERINGS- EN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies, regelingen en tegemoetkomingen om een
overstap naar het onderwijs (deels) te financieren. Dit is er zowel voor de werkgever als voor
de student.
Om voor deze regelingen in aanmerkring te komen dient u wel aan enkele voorwaarden te
voldoen. De volgende links geven meer informatie over de verschillende regelingen en hun
voorwaarden.
Werkgever


subsidie zij-instroom en https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-ensubsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

Student




tegemoetkoming voor leraren
lerarenbeurs: Op de website van DUO/ Lerarenbeurs staat een voorwaardenhulp om
te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.
studiefinanciering

Zie voor meer informatie ook de volgende websites




https://www.wordleraarinhetvo.nl/hoe-kan-ik-leraar-worden/hoe-financier-ik-deopleiding/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-ishet-levenlanglerenkrediet
https://duo.nl/particulier/
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(GEDEELTELIJKE) VERGOEDING COLLEGEGELD DOOR WERKGEVER
Als je als onbevoegd docent in dienst treedt bij een vo-school en niet in aanmerking komt
voor een subsidie/bekostiging vanuit de overheid, kun je zelf met je werkgever afspraken
maken over de mogelijke vergoeding van het
collegegeld, boekengeld en reiskosten. Hierin is altijd een terugbetaalregeling opgenomen in
het geval je tussentijds met de opleiding stopt of bijvoorbeeld uit dienst gaat. Overleg met de
vo-school welke voorwaarden zij hanteren.
Deze afspraken worden vastgelegd in een scholingsovereenkomst.
Kosten collegegeld
Wanneer moet ik wettelijk collegegeld betalen en wanneer instellingscollegegeld?
Als je studeert aan een universiteit of hogeschool moet je collegegeld betalen. Er zijn 2
soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van je
situatie af welk collegegeld je betaalt.
Je betaalt het wettelijk collegegeld (2018-2019 € 2.060,- per jaar / 2019-2020 €2.083,- per
jaar) als je voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool.
je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland,
Liechtenstein, Suriname. Je voldoet ook aan de nationaliteitsvereiste als je een familielid
bent van een in Nederland wonende EU-burger of als je een verblijfsvergunning hebt op
basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering.
je hebt bij de aanvang van het studiejaar nog geen ander vergelijkbaar diploma behaald aan
een bekostigde opleiding. Dus geen bachelordiploma als je je inschrijft voor een
bacheloropleiding en geen masterdiploma als je je inschrijft voor een masteropleiding. Als je
gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan de vereiste omtrent nationaliteit kan de
instelling alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.
Voor een paar categorieën wordt een uitzondering gemaakt. Je betaalt nooit meer dan het
wettelijk collegegeld als:
je al wel een (bachelor- of master) graad hebt behaald, maar je voor de eerste keer een
opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Om te bepalen of een
opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger
onderwijs (CROHO) bij DUO raadplegen.
je de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen
van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan betaal je het
instellingscollegegeld. Dat bedrag wordt door de opleiding vastgesteld en kan veel hoger
zijn.
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Informatie over vacatures in de regio Alkmaar, Schagen, Den Helder
Voor actuele vacatures bezoek regelmatig de websites van:
CSG Jan Arentsz, Alkmaar, Langedijk
www.ja.nl of www.werkkring.nl
Uw (open) sollicitatie kunt u per e-mail versturen naar sollicitatie@ja.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
mevrouw M. Rutgrink (afdeling P&O) e-mail: mrutgrink@ja.nl, telefoonnummer 072-5187612.
Jac.P. Thijsse College, Castricum
www.jpthijsse.nl
Uw (open) sollicitatie kunt u per e-mail versturen naar solliciteren@jpthijsse.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
mevrouw P. Greveling (afdeling P&O), e-mail: solliciteren@jpthijsse.nl, telefoonnummer
0251-652571
Petrus Canisius College, Alkmaar, Heiloo, Bergen
www.pcc.nu of www.werkkring.nl
Via de website kunt u een open sollicitatie sturen.
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
mevrouw M. Blom (afdeling PZ) e-mail: werving@pcc.nu, telefoonnummer 072-5112283
Regius College, Schagen
www.regiuscollege.nl of www.werkenbijhetregiuscollege.nl
Via de website kunt u een open sollicitatie sturen.
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
mevrouw. M. van den Oord of C. Epskamp (afd. P&O), e-mail: vacatures@regiuscollege.nl,
telefoonnummer: 0224-297841
Trinitas College, Heerhugowaard
http://pr.trinitascollege.nl/
Via de website kunt u een open sollicitatie sturen.
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
de afdeling P&O, e-mail: vacature@trinitascollege.nl,
telefoonnummer 072-5710144
Sovon: De Viaan, Stedelijk Dalton College Alkmaar, Huygens College Heerhugowaard,
osg Willem Blaeu, Murmellius Gymnasium, rsg Wiringherlant, Berger
Scholengemeenschap, Focus
www.sovon.nu
Via de website kunt u een open sollicitatie sturen.
Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u desgewenst contact opnemen met
mevrouw C.M. Vader (hoofd personeelszaken, e-mail: cvader@sovon.nu
telefoonnummer: (072) 567 10 57.
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Scholen aan Zee, Den Helder
www.scholenaanzee.nl
Via de website kunt u solliciteren op de openstaande vacatures of een profiel aanmaken,
zodat wij u kunnen attenderen bij toekomstige vacatures. Voor inhoudelijke vragen kunt u
contact opnemen mevrouw C. de Regt (personeelsfunctionaris), e-mail
c.deregt@scholenaanzee.nl telefoonnummer (0223) 540 300.
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Informatie over vacatures in de regio West-Friesland
Voor actuele vacatures bezoek regelmatig de websites van:
Tabor College
Begin/medio april zullen alle vacatures voor het schooljaar 2019/2020 van het Tabor College
o.a. worden gepubliceerd op de website: www.tabor.nl
Een (open) sollicitatie kan je per e-mail versturen naar: vacatures@tabor.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature of andere vragen kan je contact opnemen
met mevrouw M.H.L. Coenen (afdeling personeelszaken), tel.:0229-283551
Atlas College
In mei/juni zullen de vacatures die ontstaan voor het schooljaar 2019/2020 op de website
van het Atlas College geplaatst worden: www.atlascollege.nl
Een (open) sollicitatie kan je per e-mail versturen naar pz@atlascollege.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature of andere vragen kan je contact opnemen
met mevrouw P. Blank (afdeling personeelszaken), telefoon 0229-206020.
Martinuscollege
Vacatures voor het schooljaar 2019/2020 van het Martinuscollege in Grootebroek worden
medio april gepubliceerd op de website www.martinuscollege.nl
Een (open) sollicitatie kan je per e-mail versturen naar solliciteren@martinuscollege.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature of andere vragen kan je contact opnemen
met mevrouw T. Zwier (afdeling P&O), telefoonnummer 0228-510389.
RSG Enkhuizen
Vacatures voor het schooljaar 2019/2020 van de RSG Enkhuizen worden medio april
gepubliceerd op de website: www.rsg-enkhuizen.nl
Een (open) sollicitatie kan je per e-mail versturen naar: secretariaat@rsg-enkhuizen.nl
Voor inhoudelijke informatie over een vacature of andere vragen kan je contact opnemen
met mevrouw A. Helfensteijn (secretariaat College van Bestuur) e-mail: secretariaat@rsgenkhuizen.nl, telefoonnummer: 0228-350809.
Praktijkschool West-Friesland
In mei zal bekend worden of er vacatures ontstaan voor schooljaar 2019/2020 binnen de
Praktijkschool West-Friesland.
Voor informatie hieromtrent kan je contact opnemen met Peter Bierings, personeelsadviseur,
tel.:0229-219487
Een open sollicitatie kan je per e-mail versturen naar personeelszaken@leerzaam.nl
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