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Pabo onder de palmbomen

TeleLeraar
__________________________________
Klaske Delhij

Als je tijdelijk met je partner in het
buitenland woont, is het niet altijd
gemakkelijk om je carrière voort te zetten.
Veel expatpartners besluiten een studie op
te pakken. Hélène van Scherpenzeel volgt de
TelePabo: "Er is een schreeuwend tekort
aan leraren, dus bij een volgende uitzending
is de kans groot dat ik met mijn
lerarenopleiding wél aan de slag kan."
Drie jaar naar Down Under leek haar wel wat,
daarom reisde Hélène van Scherpenzeel (32)
vorig jaar mei haar vriend achterna. Ze ging er
van uit dat ze in Sydney haar carrière binnen
de vastgoedsector wel kon voortzetten, maar
dat viel tegen. "Ik heb geen 'permanent
resident' vergunning en bedrijven weten dus
dat ik na een bepaalde periode het land uit
moet. Om goed ingewerkt te raken binnen de
lokale vastgoedmarkt en de Australische
wetgeving ben je al gauw anderhalf jaar verder
en dat is voor een bedrijf minder interessant als
je maar tijdelijk blijft."
Hélène wilde niet stil zitten en besloot een
studie op te pakken. Een MBA is echter nogal
prijzig en een deeltijdopleiding aan de open
universiteit duurt acht jaar, dat vond ze te lang.
Door haar bestuursfunctie bij een Nederlandse
school stuitte ze op de Telepabo. "Doordat ik
al een studie heb gedaan, kan ik de opleiding in
twee jaar afronden. Dat is een groot voordeel.

Daarbij loop je vanaf het begin stage, waardoor
je meteen een werkkring hebt en veel ouders
en docenten mensen ontmoet. Dus je zit niet
alleen maar eenzaam achter de studieboeken."
De stage loopt Hélène op een NTC-lokatie
(Nederlandse Taal en Cultuur): "Ik ben zeer
tevreden over de begeleiding. Op school heb ik
een mentor die mij vrij laat in mijn ideeën en
bijstuurt waar het nodig is. Als mijn plannen
bijvoorbeeld niet aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen, of als de les
te kort is om alle plannen uit te voeren. De
lessen worden opgenomen op video. De
videoband stuur ik ter beoordeling naar mijn
tutor in Nederland en zij geeft commentaar.
Het is ook heel leerzaam om de video zelf te
bekijken: tijdens de les denk je dat alle
leerlingen aandachtig luisteren, maar op de
video blijkt dat soms wel tegen te vallen."
Contact met haar medestudenten heeft Hélène
via e-mail en internet. "Een paar zitten in
Dubai, Italië en Frankrijk. De verschillende
ideeën van anderen zijn erg inspirerend. Soms
maken we samen opdrachten. De
samenwerking gaat heel goed, iedereen is erg
gemotiveerd."
Met haar onderwijzersdiploma op zak is er aan
werk straks geen gebrek. "Hier in Sydney zou
ik al op verschillende lokaties aan de slag
kunnen. Net als in Nederland zijn hier grote
campagnes om leraren te werven."

Digitaal leraar worden?
Dit zijn de mogelijkheden:
TelePabo
Omschrijving: De TelePabo (per 1 september DigiPabo) van de Hogeschool Inholland is opgericht voor
Nederlanders in het buitenland, die de opleiding tot leraar voor het basisonderwijs op afstand kunnen volgen.
Duur: 2 jaar voor afgestudeerde HBO'ers en academici. 4 jaar voor studenten met diploma havo/vwo/mbo.
Verplichte contactdagen: Ja.. De opleiding start met een 3-daags seminar. Aan het eind van elk studiejaar behalve het laatste jaar - is er in juli een 3-daags summer course.
Stage: Studenten in het buitenland moeten zelf een stageplaats regelen op een school waar Nederlands of
Engels wordt gesproken, bijvoorbeeld via Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland,

www.stichtingnob.nl). De stagebegeleider beoordeelt de didactische vaardigheden, de mentor in Oegstgeest
beoordeelt de video-opnames van lesonderdelen.
Inschrijving: Vraag een inschrijfpakket aan bij de Hogeschool Inholland. In een intake-gesprek beoordeelt de
opleidingscoördinator of deze lesvorm bij jou past. Start van de opleiding in september of februari.
Kosten: Collegeld jaarlijks ca. € 1040. Overige kosten: boeken en internetverbinding. Onmisbaar zijn een
computer, cd-brander en videoapparatuur.
Meer informatie: Hogeschool Inholland, tel. 0900- 464655263, Lokatie Oegstgeest, tel. 071-5171321.
Opleidingscoördinator Eric Poldner, e-mail: eric.poldner@inholland.nl, website: www.inholland.nl
VONDST
Omschrijving: Verkorte Pabo-opleiding via teleleren aan de Hogeschool Drenthe. Momenteel wordt op
kleine schaal geëxperimenteerd met een aangepast programma voor studenten in het buitenland.
Duur: 2 jaar voor studenten met HBO werk- en denkniveau. Er wordt een individuele leerroute opgesteld.
Verplichte contactdagen: Het programma voor studenten in het buitenland zit nog in een experimentele fase
en staat daarom nog niet vast.
Stage: Studenten in het buitenland moeten zelf een stageplaats regelen, bv. op een Nederlandse of
internationale school. Je houdt je begeleider op de hoogte met een wekelijks logboek en de stagebegeleider ter
plaatse stuurt aan het eind een evaluatieverslag naar Meppel.
Inschrijving: Middels een sollicitatiebrief met je motivatie, gevolgde opleidingen en werkervaring. In een
intake-gesprek wordt je beoordeeld en gescreend op basiskennis van ICT, logopedie, taal- en
rekenvaardigheid.
Kosten: Collegeld jaarlijks ca. € 1320. Overige kosten: boeken, readers en internetverbinding. Voorwaarde
voor deelname is de beschikking over een computer.
Meer informatie: Onderwijs Centrum Meppel, tel. 0522-853400, e-mail: pabomeppel@hsdrenthe.nl, website:
www.pabomeppel.nl/vondst
Lerarenopleiding LOI
Omschrijving: HBO-lerarenopleiding van de LOI. Middels i-studie word je opgeleid tot leraar in het
voortgezet onderwijs. Er zijn acht disciplines.
Duur opleiding: 3,5 jaar. Toegankelijk voor studenten met diploma havo/vwo/mbo.
Verplichte contactdagen: Ja. Per studiejaar zijn er 4 à 5 verplichte bijeenkomsten, deze worden in twee
clusters gehouden (voorjaar en najaar) op zaterdagen. De opleiding is toegankelijk voor mensen in het
buitenland, maar misschien niet voor iedereen geschikt. Neem contact op met LOI over de mogelijkheden.
Stage: Je loopt elk studiejaar stage. Minstens één van de vier stages moet je op een school in Nederland lopen
(in het tweede, derde of vierde studiejaar).
Inschrijving: Kijk op de website voor meer informatie.
Kosten: Collegegeld jaarlijks ca. € 1395. Overige kosten: inschrijfgeld (€ 50), boeken (voor gehele opleiding
ca. € 600 à € 1600), internetverbinding. Nodig: computer met internetverbinding.
Meer informatie: LOI, tel. 071-5451899, fax 071-5451195, e-mail: loi@loi.nl, website: www.loi.nl

Lerarentekorten ernstig
De lerarentekorten in Nederland zijn ernstig. De komende jaren is er op basisscholen
28.000 fte (fulltime equivalent, voltijdse aanstelling) aan onderwijspersoneel nodig,
terwijl de instroom uit de lerarenopleidingen slechts zo'n 60 procent van deze vraag is.
In het voortgezet onderwijs loopt het lerarentekort zelfs op tot 80 procent. De Open
Universiteit Nederland gaat de komende jaren, samen met de lerarenopleidingen, deze
lerarentekorten bestrijden. Ondermeer door de mogelijkheden voor afstandsonderwijs
uit te breiden.

