Zet een stap op weg naar je (juiste) bevoegdheid

Naar Volledig Bevoegd
Informatiebijeenkomst
woensdag 29 maart 2017
16.00-19.00 uur

Het voortgezet onderwijs wil een einde maken aan on(der)bevoegd gegeven lessen.
Wil jij daarom weten welke route voor jou het beste naar de (juiste) bevoegdheid leidt?
Aarzel niet en kom naar de bijeenkomst ‘Naar Volledig Bevoegd’ op woensdagmiddag
29 maart 2017 voor informatie over inhoud, financiële tegemoetkomingen en een
persoonlijk advies voor het leertraject.
We organiseren deze bijeenkomst samen met de lerarenopleidingen van Rotterdam,
Utrecht, Leiden en Delft. Het programma vind je aan de achterzijde. Geef je voor
22 maart op via het formulier op de website, en kies de workshop die bij je past.
•T
 ijd: 16.00-19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
•L
 ocatie: Lyceum Ypenburg, Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag
• Toegang: Gratis

Aanmelden vóór 22 maart

Naar Volledig Bevoegd
Informatiebijeenkomst woensdag 29 maart 2017, 16.00-19.00 uur
Programma
15.30 Inloop met koffie en thee
16.00 Welkom
16.10 	Informatie over achtergrond en
(financiële) regelingen (plenair) door
Cor van Dam, programmaleider
arbeidsmarktprojecten VO VOION
16.30 – 17.10
	Eerste ronde workshops door
lerarenopleidingen
	1. 	Groepsleerkracht onderbouw vmbo
basis/kader
Doelgroep: pabo-afgestudeerden die
onbevoegd werken in vmbo basis/kader

2.	Tweedegraads opleidingen of
maatwerktrajecten
		Doelgroep: opscholers en omscholers die een

	4. 	Eerstegraads trajecten of opleidingen
Doelgroep: docenten met een bachelors
diploma of een tweedegraads bevoegdheid die
een eerstegraads opleiding aan een hboinstelling willen volgen.
N.B. Bij voldoende belangstelling komt er ook
een workshop voor eerstegraads opleidingen
aan de Universiteit Leiden of de TU Delft. Geef
dit s.v.p. aan op het aanmeldingsformulier!

17.10 – 17.20 Pauze
17.20 – 18.00 Tweede ronde (identieke) workshops
18.00 	Informatiemarkt met mogelijkheden voor
individuele vragen, broodjes met soep
19.00 Einde

extra tweedegraads bevoegdheid willen of na
een pabo-bevoegdheid willen doorstuderen
voor een tweedegraads bevoegdheid.

	 3. 	Bijscholing voor profielvakken vmbo
		Doelgroep: vmbo-docenten die willen

Aanmelden vóór 22 maart
Aanmelden kan via het formulier op

bijscholen voor de profielvakken in de nieuwe

de website www.derodeloper.nu

vmbo-profielen.

Hier kun je ook je voorkeur aangeven
voor een of twee workshop(s).

Meer informatie
Meer informatie vind je op www.voion.nl > Opleiding & professionalisering > Professionaliseren in school >
Van on(der)bevoegd naar bevoegd en op www.derodeloper.nu/naarvolledigbevoegd
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