RTC Gelderland Utrecht

Webinar
Wil je werken in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs?
WERKEN EN LEREN IN HET ONDERWIJS
Wil je graag een bijdrage leveren aan goed onderwijs? Denk je aan betaald werken en
studeren? Wil je kinderen individueel of in kleine groepen te begeleiden? Dan is een baan als
zijinstromer of aspirant-leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs iets voor jou.
WAT IS EEN ASPIRANT-LEERKRACHT?
In deze baan ondersteun je de leerkracht bij de dagelijkse gang van zaken door het
begeleiden en helpen van de kinderen bij hun taal- en rekenopdrachten, bij het nakijken van
(huis-)werk, het organiseren van activiteiten, zien of kinderen goed in hun vel zitten en
overige activiteiten in de klas. Tegelijkertijd volg je een opleiding om je bevoegdheid als
leerkracht te halen.
HOE WORD IK ASPIRANT-LEERKRACHT?
- Je bent op hbo- of wo-niveau afgestudeerd
- Je weet kinderen te motiveren en te ondersteunen
- Je bent goed in taal en rekenen
WAAR GA JE WERKEN?
Bij een van de 16 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs in het
Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht.
WAAR GA JE STUDEREN?
Je kan je opleiding volgen bij een van de vier hogescholen in de regio. In samenwerking met
jouw studiebegeleider creëer je een opleidingstraject op maat dat past bij jouw kennis en
ervaring.
PROGRAMMA
Het webinar wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de besturen en hogescholen.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.15 uur | digitale inloop
19.15 – 19.30 uur | opening en welkom
19.30 – 20.00 uur | wat houdt werken en leren in ?
•

voor de werkgever

•

voor de hogeschool

•

voor de aspirant-leerkracht

20.00 – 20.15 uur | ruimte voor vragen
20.15 – 20.30 uur | afsluiting en noteren contactgegevens
PRAKTISCHE INFORMATIE
• 17 november 2021 van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur
• Deelname via een online link
• Meld je aan via coordinatiepuntrtc@pentarho.nl en ontvang de link
• Bij vragen kun je contact opnemen met Lizelot Zantboer (coördinatiepunt RTC) op
telefoonnummer 06 - 82477817.

