Project Flevokans 2009-2012
De overheid heeft in 2008 14 risicoregio’s benoemd waar na 2012 grote tekorten
aan docenten in het VO zouden ontstaan en middelen beschikbaar gesteld om
deze problematiek te verkleinen.
Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van het Project Flevokans.
Project Flevokans bestaat uit 4 deelprojecten.
Deelproject I heet “Het Flevokansen Loket” kortweg “het “Loket”.
Geconstateerde noodzaak: Mensen snel en goed de benodigde informatie te
verschaffen.
Het Loket is de fysieke plek om geïnteresseerden over Project Flevokans, het
onderwijs en de tekorten de komende jaren en de mogelijkheden van studie en
stage te informeren en te enthousiasmeren. Het Loket is gevestigd in Almere bij
ASG.
Het Loket beheert de website www.leraarplaatsflevoland.nl
Op deze website staat:
• algemene informatie over de deelnemende scholen
• algemene informatie over het project Flevokans
• een vacaturebank waarop de deelnemende besturen vacatures kosteloos
kunnen (laten) plaatsen
Geïnteresseerden voor het project melden zich via de website aan voor een
informatief gesprek. Er wordt een schriftelijke uitnodiging verstuurd waarin naar
het CV van de geïnteresseerde gevraagd wordt.
Het CV maakt het mogelijk het gesprek goed voor te bereiden en
persoonsgericht te maken.
Een gesprek duurt ongeveer één uur. Het eerste gedeelte is de belangstellende
aan het woord om zijn motivatie en interesse toe te lichten, het tweede gedeelte
wordt gebruikt om informatie te geven over de mogelijkheden, in het derde
gedeelte wordt gekeken wat Flevokans eventueel kan betekenen en wat de
belangstellende zelf dient te ondernemen.
Er zijn in totaal de afgelopen jaren rond de 400 kennismakingsgesprekken
gevoerd. Met een aantal belangstellenden zijn er meerdere gesprekken gevoerd.
Gesprekken handelden dan vaak over keuze voor opleidingsschool of keuze vak.
Tijdens ieder gesprek wordt een gespreksformulier ingevuld.
De gespreksformulieren worden evenals het CV en de mailcorrespondentie
opgeborgen in een digitaal dossier. Deze digitale dossiers worden regelmatig
onderhouden. Zij vormen samen een databank waaruit wij op verzoek van
scholen eventueel geschikte kandidaten kunnen voorstellen.

Wij hebben de cursus “Zin in Lesgeven” vier maal aangeboden.
Twee medewerkers van Hogeschool Windesheim hebben de cursus verzorgd.
In totaal hebben rond de 40 belangstellenden aan de cursus deelgenomen.
Tijdens de cursus werden deelnemers ondergedompeld in het primaire proces
van de docent: het lesgeven.
De cursus werd zeer positief beoordeeld door onze Flevolanders.
Men wist na de cursus duidelijk of het onderwijs wel of niet bij hen paste.
• Snuffelstages
Een aantal scholen heeft mensen voor enkele dagen ontvangen als gast om de
praktijk van alle dag mee te maken
• Speeddate avond Eenmalig hebben wij een speeddate avond georganiseerd
De organisatie kostte veel tijd terwijl het rendement voor de deelnemers niet
duidelijk was
Resultaten:
•
•
•

een aantal studerenden (50)
een aantal werkenden (35)
een databank met een aantal potentiële kandidaten voor de deelnemende 21
scholen

Ervaringen:
•
•
•
•
•

voor mensen met een studie op MBO niveau is het traject erg zwaar
in de levensfase waar in de meeste belangstellenden zijn, dient de studie niet
langer dan drie jaar te duren
werken en tegelijkertijd studeren is voor hen een goede optie
eerst studeren en daarna werken is financieel vaak niet mogelijk
investeren in het loket levert interessante kandidaten op met wie je een
werkrelatie kunt opbouwen

Al doende is een werkmodel ontstaan aan de hand waarvan gemotiveerde zijinstromers geselecteerd kunnen worden:
•
•
•

kennismakingsgesprek(ken)
de cursus “Zin in Lesgeven”
oriëntatiestage van minimaal vijf dagen

Het Loket beheert de website waarop de deelnemende schoolbesturen hun
vacatures gratis kunnen plaatsen.
In totaal zijn er meer dan 440 vacatures geplaatst.
Het onderdeel vacatures wordt goed bekeken.
Sommige vacatures werden meer dan 100 keer bezocht.

