
 

 
 

Ik? Leraar??!! 

Daar kun je je nu misschien niets bij voorstellen. 
Toch zou je er eens over na kunnen denken: er zijn redenen genoeg: 
 
Waarom? 

 Je werkt met jonge mensen: die vind je nu leuk en die blijven ook in de toekomst leuk. 

 Je werkt met collega’s in een team, waarin je al je talenten kunt gebruiken 

 Je wordt specialist in een vak en het is fantastisch om jouw kennis aan anderen over te 
brengen 

 Je hebt een pittig beroep met veel afwisseling:  
o Excursies organiseren en begeleiden 
o Jongeren begeleiden/helpen, of ze nu wel of geen problemen hebben  
o Spannende digitale lessen verzinnen 
o Je kunt steeds bij blijven door middel van cursussen 
o Taken als decanaat, stagebegeleider, coördinator en mentor van leergroepen etc. 

horen ook tot de mogelijkheden. 
 
Goed salaris  
En, óók niet onbelangrijk, je verdient als leraar een goed salaris en je hebt tegenwoordig aardig wat 
carrièremogelijkheden.  
 
Studeren is duur en het is voor veel mensen ook moeilijk om vier of vijf jaar lang alleen maar 
theoretisch met een vak bezig te zijn. Daarom is er nu ook het traject Opleiden in de School… 
Huh?...... 
 
Opleiden in de School 
De scholen voor voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg en de Hogeschool Rotterdam 
werken met elkaar samen om leraren op te leiden. 
Dat doen ze duaal: dat wil zeggen, dat je vanaf het eerste jaar al 2 dagen per week op één van onze 
scholen werkt en 3 dagen naar de Hogeschool gaat. 
 
Wat Opleiden in de School ook aantrekkelijk maakt: 

 Je college- en boekengeld worden grotendeels vergoed 

 Je recht op studiefinanciering en OV-kaart blijven bestaan 

 Je bent verzekerd van een stageplek bij jou in de regio 
 
En verder 
Omdat we het Opleiden in de School al heel wat jaren doen, weten we uit ervaring, dat onze 
studenten op de Hogeschool Rotterdam heel goed presteren en veel minder uitvallen dan 
voltijdstudenten. 
Dat komt waarschijnlijk omdat ze de theorie meteen in de praktijk kunnen toepassen. 
 
De totale opleiding duurt 4 jaar en geeft je een bevoegdheid voor het VMBO, de HAVO- en VWO 
onderbouw en voor de ROC’s (het middelbaar beroeps onderwijs). 
 
Contact 
Niet iedereen wordt aangenomen in dit traject: als het je wat lijkt, moet je even contact opnemen met 
de BoS van je school of met Sjoerd Hoekstra, projectleider van Opleidingsschool VPR 
(hoes@helinium.nl).  
Zij kunnen je vertellen, wat je moet doen om in de toelatingsprocedure terecht te komen. 
Ook zijn zij degenen, die je van alle informatie over deze opleiding kunnen voorzien. Als je het leuk 
vindt, kun je zelfs een keer met een duale student meelopen. 
 
Informatiebijeenkomsten 
27 januari 2015 op Helinium (Hellevoetsluis) 
28 januari 2015 op Scala Rietvelden (Spijkenisse) 
 
Ik.......? Leraar…….?  Eigenlijk best een goed idee!! 
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