
leraar
in hetGooi

Heb je het taalniveau B1? En ben je door DUO bevoegd verklaard als wiskundedocent?
Dan kun je deelnemen aan een bijscholingsjaar (periode II). 

Heb je het taalniveau B1? En ben je een onbevoegde wiskundedocent?
Dan is het mogelijk deel te nemen aan een bijscholingsjaar (periode II) om je te oriënteren op het Nederlandse 
wiskunde-onderwijs. Om je onderwijsbevoegdheid te krijgen, moet daarna een deeltijd docentenopleiding (drie 
jaar) doen of het zij-instroomtraject voor docenten of ander maatwerk (zoals onderwijsassistent).

Wat komt in het bijscholingsjaar (periode II) aan bod? 
Je bent 4 dagen per week actief met je studie en stage bezig.
In het eerste halfjaar zijn er 2 opleidingsdagen (in 2022 op de Hogeschool Utrecht):
 •  Lessen Nederlands op weg naar C1-niveau
 •  Vaktaal en taalgebruik in de klas en op school
 •  Begrip van het Nederlandse onderwijssysteem
 •  Vakdidactiek wiskunde: theorie en toepassing in de praktijk
 •  Pedagogiek zodat je in Nederland goed kunt functioneren
De andere 2 dagen maak je kennis met scholen en doe je een  intensieve stage waarin je alles actief toepast.

Heb je ervaring als 
wiskundedocent in jouw thuisland?
En wil je aan het werk als wiskundedocent 
in het voortgezet onderwijs?

Ja? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Nederland heeft de komende jaren een tekort aan goede wiskundedocenten. 
Je bent dus van harte welkom.

Periode I Periode II Periode III

Taal in Welkom-app
Cursus naar B1

Taal cursus
NT2 naar C1

Verdere 
taalverwerving

Vakmaatjes
Kijkje in school

Stage op school
Begeleiding

Lesgeven
Coaching

Online colleges
in Welkom-app

Vakdidaktiek 
universiteit of hogeschool

Toepassen
Intervisie
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Ben je nog niet zo lang in Nederland?
Ga naar www.welkom-docent.nl en meld je aan. Op deze website/app vind je: 
 •  taallesjes speciaal voor docenten.
 •  aanmelding voor een vakmaatje (een wiskundedocent die je kan helpen, voor informatie over   
                     het Nederlandse onderwijs, voor een kijkje in een school).
 •  lessen over het wiskunde-onderwijs in Nederland (hoe geef ik les in algebra en wat is mijn rol  
     als docent?).
 •  informatie over de waardering van je diploma en onderwijsbevoegdheid door DUO.
  
Krijg je verblijfsstatus? 
 •  Mail naar DVDK (docentvluchteling@gmail.com). DVDK kan je helpen, zodat je vanuit je nieuwe 
                     woonplaats mee kunt doen met extra bijscholing om wiskundedocent in Nederland te worden.
 •  Vertel aan de casemanager of werkcoach van je gemeente, dat je met DVDK mee wilt doen.
 •  Zorg dat je een taalcursus doet om het taalniveau B1 te bereiken. VluchtelingenWerk 
    Nederland kan je daarbij advies geven.
 •  Heb je taalniveau B1? Schrijf je dan in bij UAF (www.uaf.nl). 

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en 
VluchtelingenWerk Nederland hebben het project 
Docentvluchteling voor de Klas (DVDK) opgezet met 
support van UAF en het ministerie van OCW.
DVDK wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland 
zo goed mogelijk helpen om ook in Nederland weer op 
school te werken: van onderwijspassie naar werk, ook 
in Nederland. 

Daarvoor is nodig dat docentvluchtelingen zich vanaf 
hun komst in Nederland welkom weten en in contact 
komen met docenten, scholen en onderwijs. Een Wel-
kom-docent-app en vakmaatjes gaan daarbij helpen. 
Als de docentvluchteling verblijfsstatus heeft en de 
taal op B1-niveau is, eindigt periode I en volgt een 
bijscholingsjaar (dat noemen we periode II). In periode 
III werkt de docentvluchteling op een school, heeft 
hij een coach, ook om de Nederlandse taal verder te 
verbeteren, en is hij op weg naar duurzaam en blijvend 
werk in het wiskunde-onderwijs.

DVDK wil laten zien dat docentvluchtelingen een du-
urzame bijdrage kunnen leveren aan het Nederlandse 
onderwijs. Te beginnen met het vak wiskunde en daar-
na met tekortvakken als informatica, natuurkunde 
en scheikunde. De Hogeschool Utrecht verzorgt het 
bijscholingsjaar voor wiskundedocenten in 2022 en 
scholen van het samenwerkingsverband Leraarinhet-
gooi bieden stageplaatsen en kans op werk.

Dit leerwerktraject is een initiatief van:
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Heb je belangstelling?
Als je nu of in de toekomst graag meedoet met het bijscholingsjaar DVDK, kun je je aanmelden door een mail te 
sturen naar docentvluchteling@gmail.com met de koptekst AANMELDING.
Beantwoord in jouw e-mail deze vragen: 
 •  Wat is je naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en woonplaats?
 •  Wat is nu je taalniveau?
 •  Welke studie heb je afgerond, aan welke docentenopleiding (universiteit of hogeschool)?
 •  Wat is jouw diplomawaardering (vastgesteld door het IDW) en onderwijsbevoegdheid?
Je ontvangt dan een aanmeldformulier.

Vragen?
Heb je vragen, dan kun je mailen naar docentvluchteling@gmail.com


