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Wereldburgers voor de klas
Als docent aan de slag



Wil je als docent aan de slag in het voortgezet onderwijs en is je diploma 
minimaal op hbo-niveau gewaardeerd? Sinds 2021 voert stichting Cosmicus in 
samenwerking met haar partners het traject ‘Wereldburgers voor de Klas uit.

In het traject worden statushouders met onderwijsachtergrond bijgeschoold 
en begeleid naar een aanstelling als docent. Je doet praktijkervaring op, je 
volgt workshops en NT2-lessen en je krijgt intensieve coaching en 
begeleiding.

Vanaf 2022 starten nieuwe trajecten in de regio's Amsterdam, Den Haag en 
Noord-Brabant. Heb je interesse? Meld je dan aan als kandidaat via het 
aanmeldformulier! Vooral docenten voor tekortvakken zoals wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde en informatica zijn hard nodig. Maar je kunt je ook 
aanmelden als je een ander vak geeft.

Duur en inhoud van het traject
Het traject duurt 1 tot 2 jaar en berust op:
 • Een intensieve cursus op van B2 naar C1-niveau door NT2-docenten
 • Workshops in pedagogiek en vakdidactiek
 • Coaching door collega-docenten en professionele coach
 • Een betaalde aanstelling als TOA (technisch onderwijsassistent)
 • Intensieve begeleiding tijdens het traject

Wanneer kun je deelnemen?
 • Je hebt een diploma dat minstens op hbo-niveau is gewaardeerd.
 • Je bent gemotiveerd om dit intensieve traject te doorlopen.
 • Je wilt graag in het voortgezet onderwijs werken.
 • Je beheerst niveau B2 in het Nederlands. 

Stichting Cosmicus
Al 26 jaar zet stichting Cosmicus zich in voor wereldburgerschap in Nederland. 
In de projecten en programma’s van Cosmicus is het opleiden tot de 
wereldburger een centraal element.

Heb je interesse in een van deze trajecten?
 • Den Haag en omgeving
 • Amsterdam en omgeving
 • Noord-Brabant

Je kunt je opgeven via dit formulier
https://forms.gle/pvPBjXBvc8rHoCpa7

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met

Maud van Steen
maud@cosmicus.nl
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