
Aan het einde van deze vier jaar krijg je, als alles goed is gegaan, een diploma tweede-
graads leraar. Je mag dan lesgeven op het VMBO, de onderbouw van HAVO en VWO 
en de BVE-sector (de ROC’s).
Natuurlijk is het dan mogelijk door te stromen naar de eerstegraads opleiding bij bv. het 
ICLON in Leiden. 

Wat je je goed moet realiseren:

Vanaf het begin ben je collega in de school. Dat geeft rechten, maar schept ook ver-
plichtingen: er wordt initiatief van je verwacht en verantwoordelijkheidsgevoel en dat in 
toenemende mate door de leerjaren heen. Daarnaast moet je voldoende taalvaardig 
zijn in de Nederlandse taal, maar ook een voldoende krachtige uitstraling hebben.

Dat je collega bent in een school stelt extra hoge eisen aan hoe je je dient te gedragen. 
Zaken als het nakomen van afspraken zoals het volgen van ziekmeldingsprocedures, 
het doorwerken tijdens toetsweken van de hogeschool, het in acht nemen van de 
‘schoolcultuur’ (religie, kleding, schoolregels etc) en het aanhouden van de werk- en 
vakantiedagen van de school waar je werkzaam bent, zijn typisch zaken, die bij deze 
duale opleiding horen. 

De financiën:

Tijdens je studie krijg je een temoetkoming in je studiekosten.
 
Toelating tot het duale traject:

Om toegelaten te worden tot dit duale traject, moet je een diploma HAVO, VWO of 
MBO-4 hebben. Daarnaast doe je een assessment, waarin je moet aantonen geschikt 
te zijn voor deze opleiding. Je voert bij dat assessment een gesprek met medewerkers 
van de deelnemende scholen en de Hogeschool Rotterdam. Daaraan voorafgaand heb 
je al een vragenlijst ingevuld en adviezen van je leraren verzameld. Ook moet je nog 
één of twee presentaties houden.
Als je besluit deel te nemen aan deze procedure krijg je op een speciale bijeenkomst 
tijdig alle informatie over dit assessment. 

Heb je nog vragen, of wil je je alsnog aanmelden, dan kan dat bij een van de  
projectleiders van Opleidingsschool VPR: 

Dhr.J.P. van Mourik (j.vanmourik@penta.nl)
Dhr. S. Hoekstra  (hoes@helinium.nl)
Mevr. C.van Brussel (c.f.p.vanbrussel@zadkine.nl)



Opleiden in de school:  
een nieuwe weg naar het leraarschap
In de toekomst is er een groeiend tekort aan leraren, in heel Nederland, maar nog meer 
in onze regio. Als je er voor kiest om leraar te worden, ben je er zeker van, dat je snel 
een baan zult vinden.
Je kunt op verschillende manieren leraar worden, (bv. via de universiteit of de ho-
geschool, in dag- of deeltijdopleidingen), maar de nieuwste manier is het opleiden 
in de school, waarbij de student bijna de helft van de tijd op een middelbare school 
werkzaam is en de rest van de tijd op de hogeschool. 

Opleidingsschool VPR

De scholen van Voorne-Putten en Rozenburg (Galileï, PENTA, Wellant en ROC 
Zadkine) willen ook voor de toekomst voldoende leraren hebben en zij hebben ervoor 
gekozen om samen met de Hogeschool Rotterdam leraren op te leiden. Zij bieden hun 
(oud-) leerlingen de gelegenheid om in dit project mee te doen. 

Deelnemende scholen Opleidingsschool VPR

De scholen van Onderwijsgroep Galilei:
OSG De Ring van Putten te Spijkenisse (VMBO-T, HAVO en Atheneum)
My college te Spijkenisse (VMBO)
SG Helinium te Hellevoetsluis (VMBO-B/K/G/T/LWOO, HAVO, VWO, VWO+ en  
Gymnasium)
Maerlant te Brielle (VMBO-B/K/G/T/LWOO, HAVO, VWO)
Praktijk college Spijkenisse
Praktijk college Brielle
 
De scholen van het PENTA college CSG:
Scala Molenwatering in Spijkenisse (HAVO, Atheneum en Gymnasium)
Scala Rietvelden in Spijkenisse (MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium)
Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis (MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium en TTO)
De Oude Maas in Spijkenisse (VMBO)
Hoogvliet in Hoogvliet (VMBO)
Godfried Richter in Rozenburg (MAVO en onderbouw HAVO/Atheneum)
Bahûrim in Brielle (MAVO)
 
Het Wellant College Brielle en Klaaswaal (VMBO-Groen) 

ROC Zadkine Spijkenisse
 
Waarom zo’n duale opleiding?

Door het doen van allerlei activiteiten in de school leer je erg veel: je kunt meteen 
de geleerde theorie toepassen en je leert na te denken over wat je hebt gedaan en 
waarom het wel of niet volgens plan is verlopen.

De colleges op de hogeschool bieden je een theoretische ondersteuning bij je werk:  
je leert hoe een les moet worden opgebouwd, hoe je toetsen moet maken etc., maar 
ook hoe leerlingen leren en natuurlijk krijg je ook veel vakinhoudelijke verdieping.
Op de hogeschool en op de opleidingsscholen zijn goed opgeleide en ervaren be-
geleiders, zodat je de mogelijkheid krijgt alle onderdelen van het leraarsvak op de 
goede plek te leren.
Zeker als je een ‘doe-mens’  bent, is deze opleiding heel geschikt voor je door de grote 
afwisseling in activiteiten en het relatief grote beroep, dat er op je initiatief en inzet 
wordt gedaan.
 
Wat houdt het vak van leraar in?

Je werkt iedere dag met mensen: niet alleen met de leerlingen, maar natuurlijk ook 
met collega’s. Je wordt specialist in een vak en het is fantastisch om jouw kennis aan 
anderen over te brengen.
Je weet veel over de leerstijl van leerlingen, hoe dat getoetst kan worden en je kunt 
goede opdrachten verzinnen voor allerlei situaties op allerlei niveaus.
Soms moet je leerlingen, die problemen hebben, helpen. Bv. als leerlingen gepest 
worden, het thuis moeilijk hebben of vastlopen met hun studie. Natuurlijk horen daar 
contacten met ouders en instanties buiten de school bij.
Ook buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk: je zult betrokken zijn bij werkweken, 
excursies, schoolfeesten, toneel, etc.
Leraren kunnen zich verder ontwikkelen, bv. d.m.v. opleidingen en cursussen en zo 
carrière maken, waarbij het toch al goede salaris nog beter wordt.
 
Leraar worden via de Opleidingsschool VPR

Als je ervoor kiest leraar te worden, hebben we een aantrekkelijk aanbod voor jou. Sa-
men met de Hogeschool Rotterdam leiden wij onze oud-leerlingen (uit HAVO-5, VWO-6 
en MBO-4) op tot leraar.

De eerste 5 maanden volg je uitsluitend colleges en werkgroepactiviteiten op de 
lerarenopleiding, waarbij je leert afstand te nemen van je rol als leerling en waarbij je 
wordt voorbereid op je nieuwe rol van docent-assistent. Als je deze periode voldoende 
hebt afgesloten, begint het echte werk!

Vanaf februari ben je 2 dagen per week als duale student op één van de vestigingen 
van Opleidingsschool VPR en de andere 3 dagen volg je colleges op de hogeschool.

Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende vestigingen van de Opleidings-
school. Het eerste jaar word je nooit geplaatst op de vestiging, waar je zelf je eindexa-
men hebt gedaan.

In het tweede jaar gaat deze verdeling tussen hogeschool en opleidingsschool door:  
3 dagen hogeschool en 2 dagen praktijk. Tijdens die praktijkperiode krijg je steeds meer 
verantwoordelijkheden en ga je ook al aan één of twee klassen lesgeven. 
In het derde en vierde jaar ontwikkel je je steeds meer tot een zelfstandige docent, 
waarbij de begeleiding geleidelijk wat zal afnemen, maar nooit echt verdwijnt.


