
 

 

Traject voor herintreders                                        

 

Heb je een PABO-diploma en sta je nu niet voor de klas? Twijfel je of je (weer) 

les kunt gaan geven? Dan is het herintrederstraject van PON echt iets voor jou.  

 

Na het herintrederstraject  

• heb je helder of je weer voor de klas kunt  

• weet je welke competenties je beheerst en waar je nog aan moet werken 

• kun je (mits je het traject positief afsluit) direct via de tijdelijke pool van PON aan 

het werk 

 

Wat houdt het herintrederstraject in?  

 

• Intakegesprek  

De intake bestaat uit een gesprek met een coördinator van PON. Soms heb je ook een 

gesprek met een matcher. Na de intake bepalen we samen of je direct inzetbaar bent (je 

komt dan in de tijdelijke pool) of eventueel verder gaat in het herintrederstraject.  

 

• Praktijkoriëntatie  

Belangrijk onderdeel van het herintrederstraject is een stage in de praktijk. Je gaat 

ongeveer 10 dagen in een school ervaren welke competenties je beheerst en waar 

eventuele ontwikkelpunten zijn.  

In de school werk je in een groep onder begeleiding van een mentor (van de school). Jij 

en je mentor vullen tijdens de stage een formulier in, gebaseerd op de 7 SBL-

competenties van een leerkracht. Het gaat om je kwaliteiten en je ontwikkelpunten.  

 

• Lesbezoek 

Op de laatste dag van de praktijkoriëntatie vindt er een lesbezoek plaats door de 

coördinator van PON. Van dit lesbezoek maken we een verslag (we gebruiken de 

Competentie Thermometer).  

 

• Afsluitend gesprek 

Afsluitend vindt er een gesprek plaats op de school met jou, je mentor en de coördinator 

van PON. Dan nemen we een beslissing of je inzetbaar bent of misschien nog extra 

scholing nodig hebt. Een tweede praktijkoriëntatie is ook mogelijk.   

 

Meer informatie of aanmelden 

 

Wil je meer informatie over het herintrederstraject of direct aanmelden? Neem contact 

op met Marjory Vermeegen via telefoon 06 42470225 of e-mail 

m.vermeegen@ponprimair.nl  
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