biedt scholen ambitieuze
hybride docenten voor
digitale geletterdheid
en informatica.

Op zoek naar een docent digitale geletterdheid?
Bied je al informatica aan, maar wil je het aanbod uitbreiden?
Wil je het vak een nieuwe impuls geven?

Meld je aan!

Neem een leraar in
opleiding informatica aan

Bied de mogelijkheid om
lesbevoegdheid te halen

De kandidaat krijgt een aanstelling om te groeien in zijn/
haar rol als leraar.
De kandidaat is gedurende twee jaar 1 dag per week
beschikbaar voor de school.
De werkplekbegeleider dient eerste- of tweede- graads
bevoegd te zijn in het vakgebied of een aanverwant vakgebied
(bv. Wiskunde).
De kandidaat ontwikkelt zich als leraar en moet de ruimte
krijgen om genoeg zelfstandige lesuren te realiseren.

Kom in aanmerking voor
subsidie Zij-instroom bij DUO
Beoogde aanstelling: 0,2 FTE.
Scholen kunnen voor deze trainees een ZIB subsidie aanvragen,
om hen in staat te stellen de opleiding te volgen.

TeachForAmsterdam is een non-profit programma met de ambitie om
tekorten aan informatica docenten op te lossen door gepassioneerde
IT’ers hun werk te laten combineren met een praktijkstudie tot docent.

Een belangrijk onderdeel van het traject is het werkzaam zijn op een school voor
voortgezet onderwijs. Hier leert de leraar in opleiding de opgestoken kennis toe
te passen voor de klas en doet zo ook onmisbare praktijkervaring op.
Voor een school is het aanstellen van een trainee een ideale manier om een
toekomstige leraar kennis te laten maken met jouw school. En omdat elke
kandidaat leraar drie dagen per week werkzaam is bij een IT-bedrijf, blijft deze
op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ook daar profiteer je als school van.
Alvorens toegelaten te worden tot TeachForAmsterdam doorloopt elke
kandidaat die voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding ook een
assessment. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam
staan tevens garant voor een kwalitatief goed en doordacht opleidingstraject.

Gezien in het nieuws:

Programma
Start september 2019

•
•
•

De hybride docent werkt gedurende de gehele opleiding drie dagen
per week bij een bedrijf in de Metropoolregio Amsterdam.
Twee dagen per week zijn voor de opleiding en het opdoen van
werkervaring binnen een school.
Elk semester is er een inspiratie-avond waarbij docenten informatica
uit de regio ondersteuning bieden op het gebied van vakinhoud.

TeachForAmsterdam is een initiatief van TechConnect,
BIT-Students en de lerarenopleiding UvA, VU + HvA.
De organisatie is onderdeel van de Amsterdam Economic Board.

