
Als leerkracht in het basisonderwijs draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van leerlingen en geef je ze een stevige basis voor hun toekomst. Denk je al langer 
over een stap naar werken in het onderwijs? Of ben je nieuwsgierig of lesgeven op 
een basisschool iets voor jou is? Dan komen we graag met jou in contact!

DROOM JIJ VAN EEN OVERSTAP 
NAAR HET BASISONDERWIJS?

LEERKRACHTEN 
MAKEN HET VERSCHIL

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, veerkrachtige en leergierige nieuwe collega’s die als zij-instromer aan de 
slag willen in het basisonderwijs. Graag onderzoeken wij samen met jou of een plek binnen het onderwijs en 
onze stichting bij je past.

Als zij-instromer word je in twee jaar opgeleid tot leerkracht. Je staat betaald als leerkracht voor de groep 
én volgt daarnaast de opleiding tot leerkracht op de PABO. We hechten veel waarde aan kwalitatief goede 
begeleiding tijdens dit traject. In de eerste maanden sta je samen met een ervaren leerkracht voor de groep. 
Daarnaast ontvang je tijdens het hele traject wekelijks begeleiding van een leerkrachtcoach. 

Wij bieden jou
-  Een prettige werk/ leerplek binnen een professionele organisatie. 
-  Een kwalitatief goed scholings- en begeleidingstraject van 2 jaar waarin je je ontwikkelt tot
 bekwaam leerkracht.
-  Een betaalde baan als leerkracht voor 2 of 3 dagen in de week.
-  Een vergoeding van alle studiekosten.
-  Ruime mogelijkheden om onder begeleiding te leren.

Wat vraagt dit van jou?
-  Flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Het combineren van een studie met een baan in het
 onderwijs is uitdagend.
-  Een grote motivatie. Het zij-instroomtraject is kansrijk, maar ook intensief.
-  Affiniteit met onderwijs en kinderen.
-  Een bewuste keuze voor christelijk onderwijs.
-  Een afgeronde HBO of WO- bachelor opleiding.
-  Een beschikbaarheid van minimaal 4 dagen voor studie en opleiding
 
Procedure
Heb je nog vragen of twijfel je nog? Bel met Mariëlle Timmer, 0348-432334 of mail naar 
marielle.timmer@spco.nl voor meer informatie. We onderzoeken graag samen met jou of 
het traject voor jou een passende route is. Een pre-scan is onderdeel van de procedure.

Is deze vacature het laatste zetje wat je nodig had? Stuur dan je CV en motivatiebrief aan 
Mariëlle Timmer, HR@spco.nl. 

Je kunt solliciteren tot en met 18 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats 
op 20 oktober. 


