
Wil jij echt het verschil maken?

In samenwerking met het schoolbureau, willen wij, de PO besturen uit de 
regio Kennemerland, een klas vormen om zij instromers klaar te stomen voor een functie als 

leerkracht binnen één van onze scholen. 

Zij- instromers / leerkrachten in spé!
16 uur per week

Informatie:
Het regionale samenwerkingsverband van de besturen uit de regio Kennemerland (Tabijn, 
Ronduit, Saks, ISOB, Allente en Blosse) bundelen de krachten met het schoolbureau om 
9 toekomstige leerkrachten via een crash course voor te bereiden op het assessment én het 
werken als leerkracht in combinatie met het volgen van een opleiding. 

De crash course start in februari/maart 2022, het assessment bij de hogeschool zal worden 
afgenomen in april/mei 2022. De daadwerkelijke opleiding tot leerkracht start in september 
2022. 

Kijk hier voor meer informatie over de crash course.

https://www.schoolbureau.nl/basisonderwijs/activiteiten/crash-course/


Wie ben jij:
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en hebt altijd al in het onderwijs willen werken;
• Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma;
• Je hebt enige maatschappelijke ervaring in het onderwijs en beroepservaring in het 

overdragen van kennis;
• Je hebt aantoonbare affiniteit met het werken met kinderen; 
• Je bent in het bezit van een verklaring omtrent gedrag;
• Je bent flexibel, leergierig en beschikt over voldoende zelfkennis en een gezonde dosis 

humor.

Wat bieden wij:
• Het vooruitzicht op een vaste baan binnen het onderwijs bij één van de eerder genoemde 

besturen;
• Bekostiging van de opleiding per 1 september 2022 en de voorafgaande crash course;
• Een leerarbeidsovereenkomst van 2 dagen per week, met de mogelijkheid deze in de 

toekomst uit te breiden. De leerarbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de studie. De studie 
wordt in eigen tijd gevolgd;

• Coaching en begeleiding. Hoewel je als zij instromer in theorie vanaf dag 1 zelfstandig voor 
de klas moet kunnen staan, start je bij ons naast een ervaren leerkracht waarbij de mate van 
verantwoordelijkheid in een aantal maanden zal worden opgebouwd;

• Een prettige werkomgeving binnen een open, gedreven en enthousiast team;
• Salariëring conform de CAO PO. 

Solliciteren:
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, meld je dan via het schoolbureau aan voor het 
webinar Zij instroom in het primair onderwijs op 2 februari 2022 

Ben je na dit webinar nog steeds overtuigd, of heeft het je zelfs over de streep getrokken, 
stuur dan een motivatiebrief met CV vóór 5 februari 2022 naar info@schoolbureau.nl o.v.v. zij 
instroom PO besturen Kennemerland. 

Wil meer weten over de crashcourse, neem een kijkje op de website van het schoolbureau. 
Uiteraard geeft de webinar je ook al meer infornatie. Natuurlijk mag je ook altijd contact 
opnemen met de P&O afdeling van de eerder besturen.

Kijk ook eens voor meer informatie op de website: www.echthetverschilmaken.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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