zoekt bevlogen IT’ers die
hun passie willen overbrengen
op de volgende generatie.
Wil jij niet alleen
achter je scherm zitten,
maar ook voor de klas staan?

Meld je aan!
combineer je tech baan met
een opleiding tot docent

Combineer betaald werk
met studie en stage

Haal in 2 jaar je eersteof tweede- graads
lesbevoegdheid

Spreek je vloeiend Nederlands en heb je een aan informatica
verwante universitaire bachelor (Computer Science, Data
Science, Informatica, Artificial Intelligence, etc.) en een
afgeronde academische master? Of een HBO ICT of
direct verwante opleiding?
Ook als je niet helemaal voldoet aan de criteria, meld je aan!
We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.
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.
Gezien in het nieuws:

Programma
Start september 2019

•
•
•
•

Je 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.
Het tweedegraads lesbevoegdheid traject bij de HvA start
alleen bij voldoende aanmeldingen.

Voorbereidingstraject
Belangrijke data
Inschrijving mogelijk t/m vrijdag 3 mei
Toelating uiterlijk 5 mei hoor je of je vakinhoudelijk toelaatbaar
bent tot het traject.
Informatie bijeenkomst maandag 6 mei
0m 18:00 bij de VU. Je maakt hier kennis met de andere kandidaten,
krijgt uitleg over het traject en kan vragen stellen.
Inhoudelijke bijeenkomst eind mei (datum volgt)
Assessment maandag 1 juli
In mei en juni is er een orientatietraject. In deze tijd heb je een
meeloopdag en een inhoudelijke bijeenkomst over lesgeven in het
voortgezet onderwijs. Aan het eind van deze periode is er een kort
assessment. Uiteindelijk word je gekoppeld aan een vo-school.
Daar zal je de komende twee schooljaren een kleine aanstelling
krijgen en als leraar in opleiding worden ingezet en begeleid.

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

