Routekaart naar leraar basisonderwijs
De zij-instromer onderneemt en regisseert zelf

Alles wat jij moet weten over het
zij-instroomtraject bij SKPO
Verkennen
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Je bent enthousiast over het vak van leraar en
overweegt een carrièreswitch te maken. Je wil
dit goed onderzoeken. In deze fase verken je
wat het beroep inhoudt, of het bij je past en of
je aan de voorwaarden voldoet voor het volgen
van de opleiding. Je bent welkom om op onze
35 scholen te komen kijken, mee te lopen en
jouw vragen te stellen. Kijk op www.skpo.nl
voor onze scholen en neem contact op met een
school over de mogelijkheden.

Geschiktheidsonderzoek
Je hebt een match met een school.
Onder voorbehoud van het behalen van
het geschiktheidsonderzoek heb je een
baan bij SKPO als leraar (LB). Je kunt
zelf kiezen of je de studie wil volgen bij
Fontys of De Kempel. Hier meld je je aan
voor het geschiktheidsonderzoek. SKPO
neemt de kosten voor haar rekening.

Arbeidsvoorwaarden
Bij een eventuele nieuwe baan horen
natuurlijk arbeidsvoorwaarden.
Samen maken we hier tijdig
afspraken over en informeren we
je over de voordelen van werken
in het basisonderwijs. Bij het
salarisvoorstel houden we rekening
met je relevante werkervaring. Je
ontvangt een arbeidsovereenkomst
van 2 tot 4 dagen per week gedurende
je studie en je hebt uitzicht op een
vast dienstverband. In goed overleg
bepalen we je werkdagen en het
aantal uren. We betalen je gehele
studie en aanverwante kosten. De
studie volg je in eigen tijd.
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Oriënteren en voorbereiden
Je bent door de verkenning en het
meekijken op onze scholen nóg
enthousiaster geworden over het
vak van leraar en je wil concreet van
start gaan. In deze fase ga je naast
meekijken ook doen. Je bent bereid
om een periode intensief stage te
lopen om je voor te bereiden op een
eventueel geschiktheidsonderzoek.
Dit doe je in jouw eigen tijd. Jij zoekt
een stageschool die jou een goede plek
kan bieden en jou kan voorzien van
benodigde feedback. Samen kijken
jullie of jij die toekomstige leerkracht
en collega in wording bent.

Solliciteren
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Als de directeur van de school waar je stage
loopt voldoende capaciteiten en competenties
in jou ziet voor het volgen van het zijinstroomtraject én jou als toekomstige SKPOcollega ziet, kun je solliciteren op vacatures
binnen SKPO. Je mag er vanuit gaan dat de
scholen die een zij-instromer de ruimte bieden
vanzelfsprekend een goede begeleiding kunnen
bieden gedurende het zij-instroomtraject.

Aan de slag als leraar!
Het geschiktheidsonderzoek is positief afgerond.
Je gaat direct aan de slag als leraar en krijgt
passend bij jouw leerproces goede begeleiding.
Daarnaast participeer je binnen het team, heb je
contact met ouders en partners van de school. Je
leert hierdoor in een hoog tempo het veelzijdige
vak van leraar. Welkom bij SKPO!
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