Wij zoeken HBO-/WO-ers die een
carrièreswitch naar het basisonderwijs willen maken!
Wil je écht het verschil maken? Een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van kinderen? Heb jij wel eens nagedacht over een carrière in het basisonderwijs?
De stichtingen Kopwerk/Schooltij, Present, SKO de Streek, SKO West-Friesland (regulier
basisonderwijs) en Trigoon (speciaal basisonderwijs) zoeken enthousiastelingen met een
afgeronde HBO-/ WO-opleiding, die toe zijn aan een uitdaging in het basisonderwijs.
Wij starten vanaf september 2022 zij-instroomtrajecten op scholen in de regio’s
West-Friesland, Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. Het traject houdt in
dat je een verkorte opleiding tot leerkracht volgt en daarbij direct werkzaam bent
als leerkracht.
De voorbereidingen starten al snel! Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan vóór 3
december 2021 bij de stichting van je voorkeur.
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•

Als leerkracht geef je les en begeleid je leerlingen binnen een veilig pedagogisch
klimaat. Je stimuleert een optimale ontwikkeling van cognitieve, sociale en
emotionele vaardigheden van de leerlingen in jouw groep;
Hierbij hanteer je verschillende didactische werkvormen, aansluitend bij de leeren opvoedingsdoelen van de school;
Ook stel je handelingsplannen op, coördineer je de leerlingenzorg en onderhoud je
contacten met ouders/verzorgers en collega’s;
De eerste periode van het zij-instroom traject sta je samen met een ervaren
collega voor de groep. Hierna wordt dit afgebouwd en sta je steeds meer
zelfstandig voor de klas;
Gedurende het traject zijn er wekelijks begeleidingsuren beschikbaar.

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dienstverband in de functie van leerkracht voor 16 tot 32 uur per week;
Afhankelijk van het bestuur waar je wordt aangenomen een benoeming van 1 of 2
jaar gedurende de opleiding, met baangarantie na succesvol afstuderen;
Professionele begeleiding op maat;
Je volgt de opleiding aan InHolland in Haarlem of Ipabo in Alkmaar/Amsterdam,
waarbij de studiekosten volledig worden vergoed;
Een moederschool in de regio van de organisatie waar je werkt;
Inschaling volgens de L10 schaal CAO Primair Onderwijs; Kies je voor het speciaal
basisonderwijs dan is de inschaling L11;
Een “leren van en met elkaar” cultuur;
Professionele scholen met een prettige werksfeer.

Je hebt/bent;
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde hbo-/ wo-opleiding;
Affiniteit met kinderen en onderwijs;
Leerbaar en bezit goede zelfreflectie;
Actieve professionele inzet en een positieve instelling om de opleiding met goed
resultaat af te ronden;
Bereid om, voorafgaand en ter voorbereiding op het assessment, een afgestemd
stagetraject te lopen;
Vanaf augustus beschikbaar voor een dienstverband van 2 tot 4 dagen, al naar
gelang de eisen van de opleidingsinstituten en jouw eigen voorkeur.
Na afronding van de opleiding minimaal 3 dagen beschikbaar voor werk, met een
voorkeur voor 4 tot 5 dagen beschikbaarheid.

Reageren?
•
•

Dat kan van 17 november tot en met 3 december 2021;
Door een uitgebreide motivatiebrief en CV te sturen naar het bestuur waar je het
zij-instroomtraject wilt gaan volgen. Zie voor de betreffende e-mailadressen de
onderstaande lijst.

De stichting SKO West-Friesland heeft 4 plaatsen beschikbaar. De stichtingen
Kopwerk/Schooltij en SKO De Streek hebben per stichting 3 plaatsen beschikbaar.
Stichting Present heeft 2 plaatsen beschikbaar.
Stichting Trigoon heeft 1 plaats beschikbaar.
In totaal stellen de genoemde stichtingen 13 plaatsen beschikbaar.
Regulier basisonderwijs
Present
info@openbaaronderwijspresent.nl
SKO de Streek
Kopwerk/Schooltij

m.feenstra@sko-destreek.nl
solliciteren@kopwerk.nl

SKO WestFriesland

vacatures@skowf.nl

Speciaal basisonderwijs
Trigoon
personeelszaken@trigoon.wf

www.openbaaronderwijspresent.
nl
www.sko-destreek.nl
www.kopwerk.nl
www.schooltij.nl
www.skowf.nl

www.trigoon.wf

Relevante websites:
Ipabo: www.ipabo.nl/ik-zoek-een-opleiding/lerarenopleiding-basisonderwijs/zij-instroom
InHolland: www.inholland.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs-pabo-zij-instroom
Zie ook de website: www.echthetverschilmaken.nl. Hierop vind je uitgebreide informatie
over de mogelijkheden in het onderwijs in Noord-Holland Noord.

