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

docent 
• Je hebt een diploma behaald in  

wiskunde, natuurkunde, informatica of 
scheikunde 

• Dit diploma  uit het land van herkomst is 
geëvalueerd door IDW als een  
afgeronde hbo- of wo-opleiding

• Je beheerst het Nederlands op  
B1-niveau en kunt dit aantonen

• Je woont in of dichtbij Zwolle (maximaal 
1,5 uur reistijd)

Wil je als docent aan de 
slag in het voortgezet 
onderwijs?  
In september start in Zwolle een nieuw  
oriëntatietraject voor statushouders

Hogeschool Windesheim, Vluchtelingen-
werk en het UAF zoeken kandidaten voor 
een oriëntatietraject. Ben je statushouder 
en wil je graag aan de slag als docent op 
het mbo of in het voortgezet onderwijs 
in de vakken wiskunde, natuurkunde of 
scheikunde? Dan is dit oriëntatietraject 
misschien iets voor jou.

Wat levert het je op?
• Lessen Nederlands op B2-niveau
• Begrip van het Nederlandse  

onderwijssysteem
• Ervaring op een school als  

onderwijsassistent of stagiair
• Contacten in het Nederlandse onderwijs

Kandidaten die het oriëntatietraject  
succesvol afronden, maken meer kans om 
toegelaten te worden tot de verkorte 
docentenopleiding van twee jaar. Dit  
betekent dat je in een relatief korte tijd je 
tweedegraads lesbevoegdheid kunt halen.
 

Lees verder op de volgende pagina



Aanmelden
Voldoe jij aan deze vijf criteria? Heb je  
interesse om mee te doen met het 
oriëntatietraject? Meld je nu aan en stuur 
vóór 11 juni een mail naar Ines Hukic van de  
Hogeschool Windesheim:  
i.hukic@windesheim.nl 

Stuur deze informatie mee:
• Je naam, e-mailadres, geboortedatum, 

telefoonnummer, woonplaats en huidige 
taalniveau

• Kopie verblijfsvergunning op basis van 
asiel

• Kopie diplomawaardering van je  
opleiding in het land van herkomst

• Bewijs van afronding Nederlands op 
B1-niveau

• Heb je al ervaring in het onderwijs? Zo 
ja,  welke?

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

• Stuur mee hoeveel inburgeringsbudget 
van DUO je nog hebt

Hogeschool Windesheim  en het UAF   
beoordelen de aanmeldingen en nodigen 
de meest geschikte kandidaten uit voor  
een informatiebijeenkomst op 19 juni in 
Zwolle. 

‘Zodra ik vloeiend 
Nederlands spreek, kan 
ik wel duizend lessen 
geven.’ 
De Palestijnse Nabil Alaydi is tien jaar 
natuurkundedocent op een school 
in het zuiden van Damascus als hij in 
de zomer van 2015 naar Nederland 
vlucht. Via het traject  
Statushouders voor de Klas wil Nabil 
zijn carrière als docent nieuw leven 
inblazen. ‘Als ik mijn enthousiasme 
over natuurkunde door kan geven, 
ben ik blij.’ 

Lees verder op onze website: 
www.uaf.nl/verhalen/nabil 
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Nabil Alaydi


