Naar een nieuw
perspectief voor
de leraar

Welke mogelijkheden zijn er voor
mijn loopbaan als leraar?

Om met plezier te blĳven werken
moet je blĳven nadenken over jouw
eigen loopbaan. Blĳf jezelf uitdagen
en zoek naar mogelĳkheden om door
te groeien. Lees hier meer over de
stappen die je kunt nemen. Er zĳn
meer mogelĳkheden dan je denkt!

Werk ik nog met passie en plezier? Welke
ambities en kwaliteiten heb ik? Hoe kan ik
die inzetten voor mĳn school en leerlingen?
Wie zou me kunnen ondersteunen?

Van beginner naar expert
Haal je energie uit het werken
met leerlingen? Dan kun je je
ontwikkelen door steeds beter te
worden in het leraarschap, van
beginnend leraar naar expert.

Het meest herkenbare
‘carrièrepad’ is doorgroei naar
hogere hiërarchische posities:
van leraar naar team- of
afdelingsleider naar
schoolleider naar bestuurder.

Switch van school en vak
Creëer variatie in je loopbaan
door te switchen tussen
school(soorten). Bĳvoorbeeld
van po naar vo, of van vo
naar mbo en weer terug.
Of verbreed je werkdomein
door een tweede
bevoegdheid te halen.

Andere taken en rollen
Neem naast het werken in de
klas ook andere taken en rollen
op je zoals taalcoördinator,
schoolopleider, GMR-lid, coach
van startende leraren, of leraaronderzoeker.

Leraar

Vergroot jouw bereik

Samen werken aan goed onderwijs
door leraren te ondersteunen
in hun loopbaan

Naar een ﬂexibele loopbaan
Verrĳk je onderwĳscompetenties
ook eens buiten de school of
het onderwĳs door een tĳdje in
een ander werkveld te werken.
Dit kan gelĳktĳdig met het
leraarschap (hybride loopbaan),
of door de school een tĳdje te
verlaten en er later weer in terug
te komen (circulaire loopbaan).

Groei naar leiderschap

Schoolleider

HR-medewerker
Je laat de mogelĳkheden zien voor
loopbaanontwikkeling, begeleidt
leraren bĳ hun groei, en draagt bĳ aan
loopbaanbeleid binnen de school.

Als leidinggevende ondersteun je
leraren in hun loopbaanontwikkeling
door leraren in hun kracht te zetten
en ze geïnspireerd te houden.

Bestuurder
Je zet als goede werkgever docenten en
schoolleiders in hun kracht en laat ze hun potentie
volop benutten. Door regionale samenwerking
vergroot je bovendien hun mogelĳkheden.
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Vergroot de reikwĳdte
van je handelen.
Combineer je werk in de
klas met rollen binnen
jouw team, school, op
lokaal/regionaal niveau,
landelĳk niveau of zelfs in
internationale netwerken.

