Wil je werken als docent in het
voortgezet onderwijs?
De Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Stichting LMC
Voortgezet Onderwijs en het UAF zoeken kandidaten voor een
leerwerktraject in het voortgezet onderwijs. Ben je statushouder en wil
je graag aan de slag als docent wiskunde, natuurkunde of technisch
beroepsonderwijs? Dan is dit leerwerktraject misschien iets voor jou.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•

Uitgebreide oriëntatie op lesgeven in Nederland.
Lessen Nederlands op weg naar C1-niveau en vaktaal.
Ervaring op een school als stagiair.
Contacten in het Nederlandse onderwijs.

Kandidaten die het oriëntatietraject succesvol afronden én Staatsexamen NT2 niveau
II halen, komen in aanmerking voor de deeltijd lerarenopleiding aan de Hogeschool
Rotterdam. Daarnaast is het doel om na jouw stage, bij gebleken geschiktheid en
beschikbaarheid van een passende functie, op een school te blijven werken als docent.

Het traject

Aanmelden

Het traject bestaat uit twee delen: van februari t/m
juni 2021 volg je een voortraject met lessen
Nederlands van B1 naar B2-niveau, vaktaal,
oriëntatie op lesgeven in Nederland en een korte
snuffelstage.

Voldoe jij aan deze criteria? Heb je interesse om
mee te doen met het leerwerktraject?
Meld je nu aan en stuur vóór 23 november a.s. een
mail met jouw cv naar voordeklas@uaf.nl.

Vermeld in jouw mail en cv:
Van september 2021 t/m juni 2022 volg je een
oriëntatietraject met lessen Nederlands op weg
naar C1-niveau, is er veel aandacht voor
pedagogische en didactische vaardigheden en loop
je stage op een school. Tijdens het hele traject
word je intensief begeleid.

•
•
•
•
•

Wat verwachten we van jou?
1. Je hebt een passie voor het werken met
jongeren!
2. Werkervaring in het onderwijs is een grote pré.
3. Je bent beschikbaar en gemotiveerd om van
februari 2021 t/m juni 2022 vijf dagen per week
te besteden aan dit traject.
4. Je hebt een diploma behaald in wiskunde,
natuurkunde of in een technische richting
(zoals bouwkunde of civiele techniek).
5. Het diploma uit jouw land van herkomst is
gewaardeerd door IDW op minimaal hbo
bachelor-niveau.
6. Je beheerst het Nederlands op B1-niveau en
kunt dit aantonen.
7. Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, reflectievermogen, je kunt goed
samenwerken en je hebt een open en positieve
instelling.
8. Je woont in of dichtbij Rotterdam. Kandidaten
die in Rotterdam wonen krijgen voorrang.
9. Je bent als vluchteling naar Nederland
gekomen en hebt een status.

•

je naam, e-mailadres, geboortedatum,
telefoonnummer, woonplaats en UAFreferentienummer;
je motivatie voor dit traject;
je huidige niveau Nederlands;
de studie die je hebt afgerond;
je diplomawaardering (zoals die is vastgesteld
door het IDW);
je werkervaring in het onderwijs.

De Hogeschool Rotterdam en het UAF beoordelen
de aanmeldingen en nodigen de meest geschikte
kandidaten uit voor een online
informatiebijeenkomst op maandag 30 november
om 15.30 uur.

Vragen?
Heb je vragen, dan kun je mailen naar
voordeklas@uaf.nl.

De Palestijnse Nabil Alaydi (zie foto) is tien jaar
natuurkundedocent op een school in het zuiden
van Damascus als hij in de zomer van 2015 naar
Nederland vlucht. Via het traject Statushouders
voor de Klas wil Nabil zijn carrière als docent
nieuw leven inblazen. ‘Als ik mijn enthousiasme
over natuurkunde door kan geven, ben ik blij.’
Lees verder: www.uaf.nl/verhalen/nabil

