
Overweeg jij een carrière als leraar in het voortgezet 
onderwijs? Vraag je je af of je dat kunt combineren met 
je huidige baan? Dan is Aan de Slag voor de Klas 
wellicht iets voor jou. Dit maatwerkprogramma is voor 
zij-instromers die eerstegraads leraar in het voortgezet 
onderwijs willen worden en is ontwikkeld voor de 
schoolvakken waarvoor het lerarentekort groot is. 

Aan de Slag voor de Klas (ASK) is voor professionals die
• in het bezit zijn van een master- of doctoraaldiploma 

direct verwant aan het betreffende schoolvak, 
• al ruime en brede werkervaring (>10 jaar) hebben in een 

andere sector dan het onderwijs,
• hun vakkennis willen overdragen aan een nieuwe 

generatie én willen bijdragen aan goed onderwijs.

De opleiding
Als je voor de klas aan de slag gaat, is het belangrijk om je 
pedagogische en (vak)didactische kennis en competenties te 
ontwikkelen. Deze maak je je eigen door het volgen van 
colleges op de universiteit in combinatie met het oefenen 
van vaardigheden in de klas. Ook werk je aan opdrachten 
rondom het ontwerpen van lessen en het ontwikkelen van 
je professionele identiteit als leraar. Tijdens de opleiding 
heb je een kleine aanstelling aan een school.

Oriëntatie en assessment
• Voorafgaand aan het programma doe je mee aan een 

oriëntatietraject (de Check-in) met twee 
avondbijeenkomsten op de universiteit en twee 
meeloopdagen op een school.

• De Check-in wordt afgesloten met het 
zij-instroomassessment op de UvA. Hierin wordt je 
geschiktheid voor het programma vastgesteld. Je geeft 
een miniles en assessoren nemen een interview met je af.

Beschikbaarheid
• Je werkt twee halve dagen per week op een middelbare 

school om praktijkervaring op te doen;
• in het eerste jaar ben je vier weken beschikbaar voor het 

volgen van onderwijs (verspreid over het jaar);
• zowel in jaar 1 als jaar 2 heb je gemiddeld één keer per 

maand een scholingsavond met college, intervisie & 
inspiratie;

• daarnaast doe je zo'n 8 uur zelfstudie per week 
(voorbereiden lessen, reflecteren op praktijk/werk en het 
verwerken van theorie);

• de duur van de opleiding is 1,5 - 2 jaar; 
• je kunt ASK combineren met een andere baan (van 2-3 

werkdagen), zodat je de overstap naar het onderwijs 
gedeeltelijk of geleidelijk maakt.

Begeleiding
Als leraar in opleiding krijg je intensieve begeleiding vanuit 
de UvA en vanuit de school. Op de school wordt een 
werkplekbegeleider gezocht die zowel ervaring heeft met 
de begeleiding van studenten als van nieuwe docenten.

Praktische informatie
• Schoolvakken: bedrijfseconomie, Duits, Engels, Frans, 

informatica, klassieke talen, natuurkunde, Nederlands, 
scheikunde, Spaans en wiskunde.

• Locatie: UvA - op de Roeterseilandcampus, 
Nieuwe Achtergracht 166 in Amsterdam.

• Kosten: deelnemers komen in aanmerking voor de 
ZiB-subsidie van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
waaruit de opleiding wordt bekostigd.

• Aanmelden: Spreekt het programma je aan? Meld je aan 
voor een voorlichtingsavond of de Check-in via 
uva.nl/aandeslagvoordeklas of stel je vraag via 
ask-pow-fmg@uva.nl
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