
Wij bieden jou de 
unieke kans om het vak 

van leraar basisonderwijs te 
gaan leren en meteen in de praktijk 

te brengen. Wij bekostigen jouw 
opleiding aan de pabo en bieden jou 
direct een baan als leraar aan. Uiter-
aard word je goed begeleid en kun je 

na twee jaar, mits je de opleiding 
succesvol hebt afgerond, als be-

voegd leraar basisonderwijs 
voor de klas staan.

Tabijn biedt 
per september 2020 

een aantal opleidingsplekken 
voor 

zij-instromers
(32 - 40 uur per week)

méér dan onderwijs

Als leraar basisonderwijs geef je op vernieuwende wijze onderwijs en begeleid je leerlingen binnen een veilig pedagogisch 
klimaat. Je stimuleert vol enthousiasme een optimale ontwikkeling van cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van de 
leerlingen in jouw groep. Hierbij hanteer je verschillende didactische werkvormen, die aansluiten bij de doelen van de school. 
Ook stel je groepsplannen op en coördineer je de leerlingenzorg. De eerste zes maanden ontvang je intensieve begeleiding van 
een mentor, die de eindverantwoordelijkheid voor de groep draagt, zodat je stapsgewijs kunt toegroeien naar de functie van 
leerkracht.

Wat heb jij in huis?
• Een afgeronde hbo-/wo-opleiding
• Affiniteit met kinderen en onderwijs
• Doorzettingsvermogen en professionaliteit
• De bereidheid direct minimaal drie dagen voor de klas te staan en  

één dag per week de pabo te volgen
• Actieve inzet en een positieve instelling om de opleiding met goed  

resultaat af te ronden

Wat kun je van ons verwachten?
• Een dienstverband in de functie van leerkracht voor 32 tot 40 uur  

per week
• Tweemaal een jaarcontract tijdens het volgen van de tweejarige studie,  

met uitzicht op een vaste benoeming na het succesvol afronden van  
de studie

• Professionele begeleiding, onder andere van onze bovenschoolse opleiders
• Volledige vergoeding van de studiekosten
• Een cultuur van leren met en van elkaar

BUITEN-
KANS!

Altijd al voor 
de klas willen staan? 

Stuur dan je sollicitatie vóór 
16 december 2019 per e-mail aan 

vacature@tabijn.nl, t.a.v. Yvette Brussel. 

Uitgebreide informatie over het 
zij-instroomtraject bij Yvette Brussel, 
personeelsadviseur, tel. 0251-230082.

De gesprekken worden gevoerd op 
dinsdag 14 januari en dinsdag 21 

januari 2020.


