
Wat fijn dat je interesse toont voor een baan in het basisonderwijs. Het vak leerkracht is hartstikke 
leuk. Je mag gerust ervan uitgaan dat het een intensieve maar vooral dynamische baan is. Je kunt 
geen moment je aandacht voor de leerlingen laten verslappen. Eigenlijk zou je een paar extra handen 
moeten hebben en ogen in je achterhoofd.
 
Een leerkracht in het basisonderwijs behoort breed inzetbaar te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat je in alle groepen moet kunnen werken. Zo weet je hoe je rekenspelletjes aan kleuters kunt 
 aanbieden maar ook hoe je breuken, verhoudingen en procenten uitlegt aan groep 8. Je zorgt 
voor een fijn pedagogisch klimaat in de groep. Kinderen die zich veilig voelen komen  gemakkelijker 
tot  leren. En vergeet niet om aandacht te besteden aan creatieve vakken, de natuur, het milieu, 
 techniek, gymnastiek, etc. Een leerkracht in het basisonderwijs is een echte duizendpoot.  
Een behoor lijke uitdaging maar ontzettend leuk om te doen. Je zult je niet snel vervelen.
 
Laten we samen eens verkennen of werken in het basisonderwijs bij jou past? Bij Scala hebben we 
een procedure ontwikkeld die je vrijblijvend kunt doorlopen. Zo kunnen we vaststellen of je echt 
geschikt bent voor dit prachtige vak.

STAP 1

Op een dag weet je het:

  Ik word leerkracht!

We zullen de informatie die je naar ons mailt 
goed bestuderen. Zodra we dat gedaan hebben 
komen we tot één van onderstaande conclusies:

A  We hebben voldoende aanleiding gevonden 
om je uit te nodigen voor een interview.  
Je kunt een uitnodiging verwachten [STAP 2].

B  We zijn van mening dat er nog heel veel moet 
gebeuren voordat je als leerkracht kunt 
beginnen. Het verkenningstraject stopt. We 
kunnen wel een gesprek inplannen om je te 
adviseren over  geschikte vervolgstappen en 
hoe we je daarbij kunnen helpen.

C  Wij denken niet dat de functie leerkracht 
voor jou geschikt is. Het verkenningsgesprek 
stopt.  
Er is ook geen aanleiding voor een advies
gesprek.

Maak je interesse kenbaar door een email te 
sturen naar kees.hamers@scalascholen.nl  
met daarin de volgende informatie: 

Wie ben je?

Wat maakt jou geschikt als leerkracht?

Kunnen we iemand bellen om informatie over 

jou in te winnen?

Welke opleidingen heb je gevolgd en waar 

heb je gewerkt?

Welke relevante ervaring heb je?

Waarom wil je graag in het basisonderwijs 

werken?
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STAP 2

STAP 3

STAP 4

Je wordt uitgenodigd voor een interview. Daar hoef je geen voorbereidingen voor te treffen. 
Tijdens het gesprek krijg je veel extra informatie over het vak leerkracht en wij krijgen een indruk 
van jou. Na afloop van het gesprek krijg je de tijd om alles op je in te laten werken. Die tijd nemen wij 
ook. Wil je na het gesprek nog steeds in het basisonderwijs werken en wij zien dat zitten? Dan gaan 
we naar [STAP 3]. Is dat niet het geval? Dan stopt de verkenning. We geven je nog wel een advies over  
de stappen die je eventueel zelf zou kunnen zetten.

Je gaat een dag stage lopen op een willekeurige school van Scala. Je draait een dag mee in een klas 
bij een ervaren leerkracht. Tijdens die stage komt een assessor of directeur van Scala circa een uur 
observeren. Er wordt gekeken naar jouw interactie met de leerlingen en met de leerkracht.  
We kijken naar jouw didactisch potentieel en jouw natuurlijk overwicht op de leerlingen. Het is een 
ontwikkelingsgerichte observatie en geen beoordeling. Je hoeft niet het gedrag van een ervaren 
leerkracht te laten zien. We kijken naar je natuurlijke aanleg en proberen een inschatting van jouw 
natuurlijk potentieel te maken.

Je wordt uitgenodigd voor het eindgesprek. Tijdens dat gesprek kun je kenbaar maken of je het nog 
steeds ziet zitten om leerkracht in het basisonderwijs te worden. Wij zullen een terugkoppeling 
 geven van de indruk die we hebben opgedaan tijdens de stagedag. Als jij nog enthousiast bent en  
wij zien in jou voldoende potentieel, dan maken we afspraken over het vervolg. Bijvoorbeeld een  
zijinstroomtraject van twee jaar.

Tijdens deze verkenning kun je op verschillende momenten bepalen of je door wilt gaan of  stoppen. 
De tijdsinvestering is bescheiden en je hoeft nog niet in te schrijven voor een studie of een 
 assessment te ondergaan. Dat gaat pas spelen na [STAP 4].

CONCLUSIE:
Wij bieden jou de gelegenheid om ervaring op te doen zodat je een goed besluit kunt nemen.  
Je kunt erop rekenen dat wij jou een oprecht advies geven om door te gaan of te stoppen.
 
Dus toekomstige collega! We kijken uit naar jouw email.


