
 

 
 

Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou u willen weten wat werken in het onderwijs in Nijmegen 
e.o. behelst en hoe u een overstap naar het Nijmeegse onderwijs kunt maken? U bent in ieder geval van harte welkom 

tijdens onze oriëntatie avond leraar VO en MBO van 1 maart 2023.  

 

De inloop (incl. kleine warme hap) is om 18:00u, het programma start om 18:30u en de avond eindigt om 21:30u met 
een uitloop tot 22:00u. 

 

Laat u o.a. inspireren en informeren door niemand minder dan : 

 

• Ester Gould, bekend van de serie Klassen. 

• Kirsten Cuppen, Leraar van het jaar 2021 

• En last but not least Sander Schimmelpenninck! 

 

 
 

Speelt bij u de gedachte om een carrièreswitch te maken naar het voorgezet onderwijs of middelbaar 
beroepsonderwijs door uw hoofd? En wellicht bent u zich al aan het oriënteren wat zo’n switch voor u dan inhoudt? 
Welke opleiding moet u bijvoorbeeld volgen, wat zijn de kosten in tijd en geld en gaat deze switch u écht gelukkig 
maken!? Dan is de oriëntatie avond van LeraarinNijmegen iets voor u! 

 
Écht kennismaken met het beroep → de oriëntatie avond bestaat uit de volgende bouwstenen:  
# Wordt u gelukkig als leraar, onderwijsassistent of instructeur? 
 
# Werken in het Nijmeegse onderwijs: welke kansen en uitdagingen zijn er? Welke schoolsoorten zijn er? Wat zijn de 
baankansen? In gesprek met scholen. 
 
# Het beroep ervaren! 
 
# Bevoegd lesgeven: wat is er nodig om te kunnen werken in het onderwijs? Welke bevoegdheid moet je halen? Welke 
opleidingstrajecten zijn er. Hoe is het om te studeren naast een baan? In gesprek met opleiders van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit.  
 
# Financiën en rechtspositie: wat betekent deze overstap voor mijn huidige werk, heb ik inkomen als ik studeer én van 
welke subsidies kan ik gebruik maken? In gesprek met werkgevers, UWV, VOION.   
  
U kunt zich inschrijven via de volgende link https://leraarinnijmegen.nl/orientatie-avond-leraar-vo-en-mbo-1-maart-
2023/ 
 

Kunnen we u met iets anders helpen of heeft u vragen? Mail ons gerust info@leraarinnijmegen.nl 

 

 

 

 

 

 
 
 

Leraar in Nijmegen www.leraarinnijmegen.nl 

info@leraarinnijmegen.nl 

Of stuur een whatsapp naar 0616445714 
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