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Leerkracht worden 

Leerkracht zijn is niet een baan voor iedereen. De basis is natuurlijk dat je geïnteresseerd bent om 

kinderen dingen te willen leren. Dat vraagt geduld, creativiteit, leiderschap en grote algemene kennis.  

Je moet contact kunnen maken met kinderen, hen in actie en beweging kunnen krijgen en 

organisatorische vaardigheden hebben.  

Als je een klas runt, vergt dat een behoorlijke voorbereiding en moet je snel iets kunnen regelen als 

zaken anders lopen dan verwacht. 

 Je bent in staat om een veilige leeromgeving te creëren. Ook kun je goed met anderen samenwerken, 

want lesgeven doe je niet alleen.  

 

Opleiding in het kort 

Als toekomstig leerkracht in het basisonderwijs ben je thuis in elk vak. Je werkt daarom niet alleen aan 

een brede kennisontwikkeling. Je leert ook de theorie te vertalen naar ijzersterke lessen.  

Bijzonder aan de deeltijd is dat je verschillende vakken geïntegreerd tot je neemt en verwerkt in 

grootschalige eindopdrachten.  

Je moet relatief veel leerstof in korte tijd onder de knie krijgen en in de praktijk toepassen. Door het 

hoge tempo is het lastig een achterstand in te halen. Zorg dat je bij blijft, dan kun je in twee of drie jaar 

afgestudeerd zijn. 

 

Praktijk 

In de klas gaat het natuurlijk om kennisoverdracht. Daarnaast leer je orde houden, improviseren bij 

onverwachte situaties en elk type kind stimuleren in zijn ontwikkeling. Daar moet je een standvastige 

persoonlijkheid voor zijn. Je leert natuurlijk veel in de praktijk.  

Een praktijkbegeleider van je praktijkschool is jouw steunpilaar. 

 

Onderzoek 

Naast de vakinhoud en de praktijk bestaat de deeltijdopleiding uit een onderzoekslijn. Je beëindigt je 

opleiding met een afstudeeronderzoek naar een interessant onderwijsvraagstuk. 

 

De drie Rotterdamse pabo-opleidingen met een deeltijd programma zijn: 

 Hogeschool Rotterdam  

 Hogeschool Inholland  

 Thomas More Hogeschool 

 

De deelnemende schoolbesturen op Voorne Putten en Rozenburg die zij instroom plaatsen 

aanbieden zijn: 

 Primo VPR 

 Prokind 

 VCPO 

 VCO De Kring 

 Floreo 

 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten en Rozenburg 
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Wat zijn de arbeidvoorwaarden in het onderwijs? 

Fulltime of partime. In het onderwijs kun je (in overleg met de school waar je werkt) fulltime of parttime 

werken. Je kunt voor een vaste groep staan of deel uit maken van een invalpool. De mogelijkheden en 

functievoorwaarden verschillen per bestuur en zijn natuurlijk afhankelijk van je eigen voorkeuren. 

 

Salaris 

Wanneer je de overstap maakt naar het basisonderwijs kom je te vallen onder de cao primair 

onderwijs. Salarisafspraken die worden gemaakt met de werkgever vallen binnen de afspraken van 

deze cao. De afspraken kunnen per persoon en per schoolbestuur verschillen. Dit heeft o.a. te maken 

met competenties, ambities, ervaringen uit eerdere beroepen, etc. In alle gevallen heb je recht op 8% 

vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.  

 

Binnen de cao primair onderwijs zijn er verschillende salarisschalen vastgesteld. Elke schaal bestaat 

uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. De 

meeste leraren in het basisonderwijs beginnen in schaal L10. Deze salarisschaal start bij € 2.563 

bruto per maand en groeit door tot maximaal € 3.875 bruto per maand. Wanneer je het zij-instroom in 

beroep traject volgt, start je in schaal L10.  

Het is ook mogelijk om bij een schoolbestuur te werken als je daarnaast een deeltijd- of duale 

opleiding volgt. Dan is je inschaling als leraarondersteuner of onderwijsassistent. Op basis van je 

vooropleiding ligt het salaris dan tussen de € 1.825 - €2.791 bruto per maand.  Afhankelijk van de 

omstandigheden is het vervolgens mogelijk om door te groeien naar bijvoorbeeld L11 (€ 2.639 – 

4.228) of L12 (€ 2.619 – 4.851).  

Baangarantie 

 Er zijn veel nieuwe docenten nodig in het basisonderwijs op Voorne Putten en Rozenburg. De kans 

op een baan als leraar is, na gebleken geschiktheid,  de komende jaren dan ook erg groot. Een 

dienstverband in het onderwijs start vrijwel altijd met een aanstelling voor bepaalde tijd. Als het 

wederzijds bevalt, heb je uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden  

Als leraar recht op zaken als zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, betaald kortdurend verlof en 

vrije dagen voor bijzondere gebeurtenissen. Vakantieverlof is iets anders geregeld dan in andere 

banen, omdat je gebonden bent aan de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakantie heb je voor een 

groot deel dus zelf ook vakantie. 
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Kernprofiel deeltijd pabo student 

Een deeltijd pabo-er is iemand die een MBO/HBO/WO opleiding heeft gedaan in een andere richting 

dan ondewijs én relevante werkervaring heeft (maar geen onderwijsbevoegdheid) en kiest voor 

omscholing tot leerkracht in het basisonderwijs. Er is een drietal varianten m.b.t. Pabo deeltijd 

mogelijkheden. 

 

1. Als zij-instromer basisonderwijs (ZIB) 

Voor de verkorte 2-jarige zij instroom opleiding heb je een andere HBO of WO opleiding met succes 

afgerond. In maximaal twee jaar behaal je een bevoegdheid leraar basisonderwijs. 

Je volgt een parttime opleiding terwijl hij in deeltijd (drie dagen), (eerst) onder begeleiding en later 

zelfstandig, ook voor de klas staat. De student gaat (gemiddeld) 1 keer per twee weken naar de pabo, 

afhankelijk van het opleidingsinstituut. Deze persoon dient een aanstelling bij een schoolbestuur te 

verwerven en moet via een assessment bij de Pabo (naar keuze) een geschiktheidsverklaring krijgen.  

Een zij-instromer combineert dus het volgen van een studie met (betaald) onderwijs werk. De zij 

instromer in beroep mag formeel direct zelfstandig voor de klas.  

Verplicht onderzoek 

Omdat een schoolbestuur in jou gaat investeren, wordt vooraf aan de hand van een onderzoek 

bepaald of je geschikt bent om het zij-instroom traject in te gaan en direct voor de klas de staan.  

Als je een ervaringscertificaat hebt, kan dat als pluspunt gelden bij het onderzoek.  

 

Na het onderzoek is duidelijk of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan, of je 

binnen twee jaar een bevoegdheid kunt halen en of er aanvullende scholing en begeleiding nodig is. 

De VPR Pool faciliteert dit onderzoek.Na positieve afronding van het onderzoek, kun je starten met het 

zij-instroomtraject.  

 

Je tekent een scholings- en begeleidingsovereenkomst met de lerarenopleiding en je krijgt dan een 

bestuursaanstelling. 

Je start met werken en leren om binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid te halen. 

 

Wie kan zij-instromer in beroep in het basisonderwijs VPR worden? 

 Je hebt een hbo- of wo-diploma. 

 Je woont in de regio Voorne Putten Rozenburg 

 Je wilt het liefst zo snel mogelijk voor de klas staan. 

 Je rondt in maximaal twee jaar je opleiding af. 

 Studeren gaat je makkelijk af. Je volgt een pittig programma waarbij je met dubbele snelheid door 

de leerstof heen gaat. 

 Je wilt en kunt voldoende tijd investeren in studeren en 3 dagen werken in het onderwijs. Eerst 

onder begeleiding en later zelfstandig. 

 Je wilt zekerheid hebben van werk. Je hebt een grote kans dat je na afronding als leerkracht aan 

de slag kunt op een basisschool. 

 Je bent door de selectieprocedure gekomen van de VPR Pool 

 Je hebt het geschiktheidsassessment op de Pabo met goed gevolg afgerond 

 

Inschaling als Zij instromer in beroep 

ZIB: Je krijgt een aanstelling voor 3 dagen. Daarvan zijn twee dagen bedoeld voor de praktijk en één 

dag voor studievelrof. Je wordt ingeschaald als leraar in schaal L10 (maximaal trede 7). 
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2. Volgens de verkorte deeltijdopleiding basisonderwijs  

De verkorte deeltijd pabo opleiding kent twee varianten. 

a. Voor HBO/WO opgeleiden, de verkorte deeltijd 

b. Voor havo/vwo/MBO opgeleiden, de flexibele/duale deeltijd 

 

Ad a. Voor HBO/WO opgeleiden  

Voor de verkorte 2-jarige deeltijdopleiding heb je een andere HBO of WO opleiding met succes 

afgerond. In gemiddeld twee jaar behaal je een bachelordiploma leraar basisonderwijs. 

 

Je loopt gemiddeld 1 dag in de week stage en er is 1 contactmoment op de pabo. Ideaal dus om de 

verkorte deeltijd opleiding te combineren met je huidige baan.  

 

Na het bereiken van een mijlpaal (bekwaamheids assessment) kan het zo zijn dat je reeds na een half 

jaar zelfstandig voor de klas mag en dus in dienst kan treden als leerkracht basisonderwijs. Je blijft 

dan natuurlijk tegelijkertijd de verkorte deeltijdopleiding volgen. 

 

Voor wie is de verkorte deeltijdopleiding basisonderwijs VPR bedoeld? 

 Je hebt een hbo- of wo-diploma. 

 Je woont in de regio Voorne Putten Rozenburg 

 Je wilt het liefst zo snel mogelijk voor de klas staan. In het ideale geval en bij voldoende inzet rond 

je in twee jaar je opleiding af. 

 Studeren gaat je makkelijk af. Je volgt een pittig programma waarbij je met dubbele snelheid door 

de leerstof heen gaat. 

 Je wilt en kunt voldoende tijd investeren in studeren en 1 dag werken in het onderwijs. Eerst onder 

begeleiding en later zelfstandig. Als zelfstandige leerkracht wil je minimaal 2 dagen voor de klas. 

 Je wilt zekerheid hebben van werk. Je hebt een grote kans dat je na afronding als leerkracht aan 

de slag kunt op een basisschool. 

 

Verkorte deeltijdstudenten kunnen al tijdens de (verkorte) deeltijd pabo als leraar werken wanneer 

zij een aantal mijlpalen hebben behaald in de (verkorte) deeltijd pabo, want Inholland geeft een 

geschiktheidsverklaring af aan een student in de verkorte deeltijd die de volgende onderdelen heeft  

behaald: 

 

 Praktijk AB (= praktijk eerste semester), incl Wiscat: (9 EC) 

 Fasetoets 1 thema leraar worden: (6 EC) 

 Fasetoets 1 dossier: (9 EC) 

 6 EC vrij in te vullen aan kennistoetsen/werkstukken uit fase 1 en 2a. 

 

Een student moet deze 30 EC’s behalen om een geschiktheidsverklaring te kunnen krijgen. Dit is 

praktisch haalbaar in een half jaar waarmee de student dus na een half jaar studie in dienst zou 

kunnen treden bij een schoolbestuur. 

 
Inschaling als verkorte deeltijd 

Verkorte deeltijd: Je wordt ingeschaald als onderwijsassistent in schaal 4 en krijgt een aanstelling voor 

0,4 (1 dag praktijk en 1 dag studieverlof). Op het moment dat je de mijlpaal hebt behaald en 

zelfstandig voor de klas gaat, vindt de inschaling plaats in schaal 7 (leraarondersteuner). 
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Ad b. Voor havo/vwo/MBO opgeleiden 

Voor de flexibele/duale 3-jarige deeltijdopleiding heb je een havo, vwo of MBO (niveau 4) opleiding 

met succes afgerond. Er is ook een speciale toelatingstoets mogelijk indien je niet een dergelijke 

vooropleiding hebt gevolgd. In gemiddeld drie jaar behaal je een bachelordiploma leraar 

basisonderwijs. 

Je loopt gemiddeld 2 dagen in de week stage en er is 1 contactmoment op de pabo.  

Voor wie is de flexibele/duale deeltijdopleiding basisonderwijs VPR bedoeld? 

 Je hebt een havo- ,vwo- ,mbo diploma of je hebt de toelatingstoets pabo gehaald 

 Je woont in de regio Voorne Putten Rozenburg 

 Je wilt het liefst zo snel mogelijk voor de klas staan. In het ideale geval en bij voldoende inzet rond 

je in drie jaar je opleiding af. 

 Studeren gaat je makkelijk af. Je volgt een pittig programma waarbij je met dubbele snelheid door 

de leerstof heen gaat. 

 Je wilt en kunt voldoende tijd investeren in studeren en 2 dagen stage lopen in het onderwijs. 

Eerst onder begeleiding en later zelfstandig. Als zelfstandige leerkracht wil je minimaal 3 dagen 

voor de klas. 

 Je wilt zekerheid hebben van werk. Je hebt een grote kans dat je na afronding als leerkracht aan 

de slag kunt op een basisschool. 

 

 
Inschaling als flexibele duale student 

Flexibel duale richting: Je wordt ingeschaald als onderwijsassistent in schaal 4 en krijgt een 

aanstelling voor 0,6 (2 dagen praktijk en 1 dag studieverlof).  

 

Voor alle trajecten geldt 

Voor alle trajecten geldt dat je een bestuursaanstelling krijgt en de VPR Pool de opleidingskosten en 

het collegegeld vergoedt.  
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Wanneer starten de trajecten? 

De diverse trajecten starten elk jaar in februari en september. De werving en selectie vindt altijd reeds 

7 maanden voor aanvang plaats. Dus wil je deelnemen in september, dan is het zaak om dat reeds in 

februari aan te geven. 

 

Alvast zelf even bekijken of je geschikt bent voor het onderwijs?  

https://www.ruimbaanvoorpo.nl/zij-instroom/ 

https://www.heldenvoordeklas.nu/test/ 

Hoe kom je in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor één van de trajecten en het via de VPR Pool te laten financieren, 

dien je als eerste een motivatiebrief, alsmede je c.v., te sturen naar de VPR Pool.  

Peterbolland@vprpool.nl. 

Hierna wordt je mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin je een en 

ander kunt toelichten en je voorgelicht wordt over de mogelijkheden. In de regel ga je 1 of meerdere 

dagen meedraaien op een school om alvast wat sfeer te proeven. 

 

Samen wordt er daarna gekeken of er een mogelijke match gemaakt kan worden. 

 

We zien je motivatiebrief met veel interesse tegemoet! 

 

https://www.ruimbaanvoorpo.nl/zij-instroom/
https://www.heldenvoordeklas.nu/test/
mailto:Peterbolland@vprpool.nl

