WERKEN IN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS?
je eersTe sTAp is HeT indiCATieF
inTAKegespreK
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Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs.
Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken en een
voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond op een school die leraren zoekt.
Je raadpleegde informatie op internet, bijvoorbeeld op
www.wordleraarinhetvo.nl. Je bent in het bezit van een hbo- of
wo-diploma en je hebt relevante werkervaring. En waarschijnlijk weet
je al in welk vak je les zou willen geven. Toch heb je misschien ook nog
vragen en twijfels. Is voor de klas staan wel echt iets voor mij? Wat komt
daarbij kijken? Welke opleiding moet ik doen en hoe zwaar is dat? Kan
ik meteen aan de slag? Deelnemen aan een indicatief intakegesprek van
de Hogeschool van Amsterdam is dan een eerste en zinvolle stap. In zo’n
gesprek wordt bekeken of een traject van werken en leren succesvol kan
zijn. Succesvol voor jou, de school en de opleiding.

Het indicatief intakegesprek

Kandidaat

Het indicatief intakegesprek vindt plaats
met de kandidaat, een medewerker
van de school die leraren zoekt en een
medewerker van de HvA-opleiding. Het
gesprek neemt maximaal één uur in
beslag. Aan het eind van het gesprek
wordt gezamenlijk een advies opgesteld.
Het advies wordt onderbouwd door
middel van een verantwoording op de
onderdelen van het gesprek. Alle drie
de gespreksdeelnemers leveren input
voor deze verantwoording. Het is de
bedoeling dat het intakegesprek zowel
voor de kandidaat, als voor de school en
de opleiding iets oplevert.

Het indicatief intakegesprek geeft je
inzicht in je mogelijkheden om een
traject van werken en leren met succes
te volbrengen. Het is een reflectief
instrument dat je helpt om in te schatten
of je persoonlijke eigenschappen en
sociale aspecten bijdragen aan het
traject of juist een belemmerende
factor zijn. Door het combineren van
jouw inschatting en de mogelijkheden
die de school biedt op het vlak van
lesgeven, begeleiding en faciliteiten,
wordt voor jou duidelijk of het werken
bij de school te combineren is met een
opleidingstraject.
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School
De vertegenwoordiger van de school is
dankzij het indicatief intakegesprek in
staat om een inschatting te maken of de
kandidaat geschikt is voor het vak van
leraar en een bijdrage kan leveren aan
het doel van de schoolorganisatie: het
leren van leerlingen.

Opleiding
De lerarenopleider van de HvA kan in
het indicatief intakegesprek aan de
kandidaat een reëel beeld schetsen
van de vereisten van de opleiding
tot startbekwaam docent. Door het
combineren van de gegevens van de

kandidaat en de wensen en gegevens
van de school kan de opleider aangeven
wat het opleidingstraject globaal zal
inhouden.

De aanvraag van het gesprek
Wil je een indicatief intakegesprek
aanvragen? Stuur dan een e-mail naar
intake-indicatief@hva.nl. De HvA stuurt
je vervolgens een voorstel met datum en
tijdstip voor het gesprek. Voorafgaand
aan het gesprek lever je via e-mail de
benodigde informatie aan.

Rondkijken in de school
Bij een positieve uitkomst van het
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indicatief intakegesprek kun je de
volgende stap zetten. Je gaat dan eens
rondkijken op de school om het beeld
dat je in het gesprek hebt gekregen te
toetsen aan de praktijk. Je kunt een
dagdeel meelopen op de school, praten
met docenten van het vak dat je wilt
gaan geven en zien hoe leerlingen
reageren op docenten en andersom.
Kortom, gewoon eens de sfeer en de
cultuur van de school ervaren.

Het vervolgtraject
Ben je na deze ‘praktische kennismaking’
overtuigd van je keuze voor het
onderwijs en ook van het vak waarin
je wilt lesgeven? Dan ga je in gesprek
met de intakefunctionaris van de
betreffende opleiding. Tijdens dit intakeassessment wordt beoordeeld of je
aan de bekwaamheidseisen voldoet.
Ook wordt besproken wanneer je zou
kunnen starten en in hoeveel tijd je
de opleiding wilt doen. Aan de hand
daarvan wordt een onderwijsprogramma
op maat samengesteld - rekening
houdend met je vooropleiding en
werkervaring. Zo kun je werken aan
je ontbrekende bekwaamheden en
een onderwijsbevoegdheid verwerven.
Een en ander wordt vastgelegd in een
leerarbeidsovereenkomst tussen jou, de
school en de opleiding.

Opleiden in de school
Bij de HvA-opleidingen tot tweedegraads
leraar staat naast vakkennis het leren op
de werkplek centraal. Je leert het vak van
leraar in de praktijk volgens het model
‘Opleiden in de school’. Op de school
waar je les gaat geven, word je intensief

begeleid door een instituutsopleider van
de HvA en een opleider van de school.
Zij helpen je de verbinding te leggen
tussen theorie en praktijk en begeleiden
je bij je professionele ontwikkeling. Als
je het opleidingsprogramma met succes
hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor
of Education noemen. Je beschikt dan
over een tweedegraads lesbevoegdheid.
Daarnaast moet je je als leraar natuurlijk
zelf altijd blijven ontwikkelen. Want
alleen dan kun je leerlingen vakkennis
bijbrengen en ze optimaal stimuleren om
het beste uit zichzelf te halen.
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Sandra Drenth (31)
‘Ik ben in september 2010 gestart met
de deeltijdopleiding tot tweedegraads
leerkracht Nederlands. Na ruim tien jaar
in het bedrijfsleven werkzaam te zijn
geweest als praktijktrainer, manager en
P&O-adviseur heb ik mezelf gerealiseerd
dat het opleiden van mensen het best
bij mijn persoonlijkheid past. Vanaf dat
moment ben ik me gaan oriënteren
welke mogelijkheden er zijn. Via de
Regionale Opleidingsschool West-Friesland
(ROWF) ben ik in aanraking gekomen
met het voortgezet onderwijs. Door het
enthousiasme, de informele sfeer en de
heldere informatie vanuit de ROWF ben ik
tot een keuze gekomen. Vervolgens heb
ik een indicatief intakegesprek gehad met
mensen vanuit de ROWF en de Hogeschool
van Amsterdam om mijn slagingskansen te bepalen. Dit gesprek is nuttig om tot inzicht
te komen wat de opleiding inhoudt naast werk, gezinsleven, sociaal leven en sport. En er
wordt beoordeeld of je de competenties en de persoonlijkheid bezit om de studie tot een
succes te maken. Uit ervaring kan ik nu zeggen dat de studie echt pittig is en je in staat
moet zijn om daar dingen voor op te geven. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat je
in de dynamische sector van het onderwijs kunt gaan werken!’

Meer weten?
Heb je nog vragen of wil je meer
informatie over het indicatief
intakegesprek? Stuur dan een e-mail
naar intake-indicatief@hva.nl.
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