Ik wil
vrijeschoolleraar
worden
Wanneer kan ik zij-instromen? Wanneer kies
ik voor de flexibele deeltijdopleiding?

Heb je een afgeronde hbo/wo-vooropleiding?
Ja

Nee

Heb je al een baan in
het onderwijs?

Ja

Voltijd Vrijeschool Pabo
zie: hsleiden.nl/vsp

Nee
Wil je werken en leren
combineren en alsnog zelf op
zoek gaan naar een baan in
het basisonderwijs?

Ja
Zij-instroom

Nee
Flexibele deeltijd

Ik wil
vrijeschoolleraar worden
De verschillen tussen de flexibele deeltijdopleiding en het zij-instroomtraject
Deeltijd opleiding
Vooropleiding/toelating hbo/wo (2 jaar)
mbo/havo/21+ toets (4 jaar)
(gem. opleidingsduur)
Aanmeldprocedure
De student schrijft zich in via Studielink,
doet een online intake en wordt gekoppeld
aan een leercoach. In samenwerking met
de leercoach wordt een studieplan gemaakt.

Zij-instroom traject
hbo/wo + zij-instroom assessment
(maximaal 2 jaar)
De kandidaat zoekt zelf een schoolbestuur. Het schoolbestuur
meldt de kandidaat zij-instromer aan voor een assessment bij
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

September en februari
Student
De student betaalt het collegegeld en
studieboeken en komt, afhankelijk van het
persoonlijk inkomen, in aanmerking voor
een wettelijke toelage.

September en februari
Kandidaat
De school/het bestuur betaalt alle kosten:
- Assessment
- Scholing
- Studieboeken
- Begeleidingskosten (personeel)
(school kan hiervoor subsidie aanvragen)
De route wordt bepaald op basis van de
De kandidaat volgt scholing op maat afhankelijk van de uitslag
leerstijl en competenties van de individuele van het assessment. De scholing wordt gevolgd binnen de
student in relatie tot opgedane kennis en
deeltijdopleiding. De kandidaat toont de competenties binnen
vaardigheden.
2 jaar aan in een eindgesprek n.a.v. het bekwaamheidsdossier.
Lessen zijn op maandag tussen 9.30 en 20.00 uur en op woensdag
Lessen zijn op maandag tussen 9.30 en
tussen 15.00 en 20.00 uur, de lestijden zijn flexibel in te delen.
20.00 uur en op woensdag tussen 15.00
en 20.00 uur, de lestijden zijn flexibel in
te delen.

Start
Status
Kosten

Vorm

Contacturen

We raden aan om minimaal 1 dag stage per
week te lopen.
In eerste instantie geen. Na het behalen
van de propedeuse is invalwerk mogelijk
(met salaris). Er wordt een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten
Hogeschool Leiden zorgt voor een
stageplek en -begeleiding.
Studenten werken samen in een stamgroep
met een vaste leercoach en hebben daarin
wekelijks overleg. De mentor en eventueel
schoolopleider begeleiden de studenten op
de stage

Minimaal 2 dagen werk in een vrijeschool kleuter- of onderbouw.

Diplomering

Diploma Leraar Basisonderwijs

Contact & Vragen

Anna Vogel
vogel.a@hsleiden.nl

Getuigschrift
Bekwaamheidsonderzoek (volledige onderwijsbevoegdheid)
Frank de Kiefte
kiefte.de.f@hsleiden.nl

Voor de klas
Vergoeding/contract

Stage-/werkplek
Begeleiding

De zij-instromer sluit een arbeidsovereenkomst met de school
en wordt betaald als leraar basisonderwijs.

De werkplek is de leerplek. De Hogeschool en de school zorgen
voor een begeleider.
Kandidaten werken samen in een stamgroep met een vaste
leercoach en hebben daarin wekelijks overleg. De mentor
begeleidt de studenten op de werkplek.

Voor meer informatie van de overheid over bijvoorbeeld subsidies, kijk op de website van DUO.

