
W il je aan de slag als docent  
i

 

 n het voortgezet onderwijs? 

Binne nkort start een nieuw oriëntatietraject voor statushouders 

De Gemeente Amsterdam en het UAF zoeken nieuwe kandidaten voor een  
leerw erktraject in het voortgezet onderwijs. Ben je statushouder en wil je graag 
aan d e slag als ICT-, wiskunde-, natuurkunde- of scheikundedocent? Dan is dit 
oriën tatietraject misschien iets voor jou. 

Wat  levert het je op? 

• Les sen Nederlands op weg naar B2-niveau.
• Begrip van het Nederlandse onderwijssysteem.
• Ervaring op een school als stagiair.
• Co ntacten in het Nederlandse onderwijs.

Kandid aten die het traject succesvol afronden en Staatsexamen NT2 niveau II halen, komen in 
aanmerking voor de docentenopleiding in deeltijd (drie jaar) of een maatwerktraject (richting 
docent of  onderwijsassistent). 



Vragen? 
Heb je vragen, dan kun je mailen naar 
voordeklas@uaf.nl  

Dit leerwerktraject is een initiatief van: 

Wat verwachten we van jou? 
1. Je hebt een passie voor het vak van

docent.
2. Je hebt een diploma behaald in ICT,

wiskunde, natuurkunde of scheikunde.
3. Het diploma uit jouw land van herkomst

is geëvalueerd door IDW als ten minste
drie jaar hbo- of wo-opleiding

4. Je beheerst het Nederlands op ten
minste B1-niveau en kunt dit aantonen
(wordt ook getoetst).

5. Je woont in of dichtbij Amsterdam
(maximaal 45 minuten reistijd)

6. Je bent als vluchteling naar Nederland
gekomen en hebt een status. 

Aanmelden 
Voldoe jij aan deze zes criteria? Heb je 
interesse om meer te horen over het 
oriëntatietraject en het onderwijs in 
Nederland? Meld je dan aan voor de 
informatiebijeenkomst op maandag 4 april! 
Mail naar voordeklas@uaf.nl  

Beantwoord in jouw e-mail deze vragen: 

• Vermeld je naam, e-mailadres,
geboortedatum, telefoonnummer,
woonplaats

• Wat is je huidige taalniveau?
• Welke studie heb je afgerond?
• Wat is jouw diplomawaardering

(vastgesteld door het IDW)?
• Heb je al ervaring in het onderwijs?Zo ja,

welke?
• Ben je aangemeld bij het UAF?Zo ja: wat is

je referentienummer?
• Hoe je bij dit traject bent terechtgekomen

(via LinkedIn, gemeente, kennissen,
anders…).

De HvA en het UAF  beoordelen de 
aanmeldingen en nodigen de meest 
geschikte kandidaten uit voor een 
informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is in 
Amsterdam. Hier kunnen maximaal 30 
personen bij aanwezig zijn.  

De locatie en het tijdstip vermelden we  in de 
uitnodiging.  
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