
Routekaart
Jouw weg (terug) in het onderwijs

We stellen je graag voor aan Noa. Noa is onderwijsavonturier bij PON en werkt op allerlei scholen 
in de regio Oost Nederland.Wil jij, net als Noa, onderwijsavonturier worden? 
We hebben voor jou precies op een rijtje gezet waar jouw onderwijsreis kan beginnen!

Voor 
gepensioneerden

Voor 
ouders

Voor 
herintreders

Voor bijna
afgestudeerden

Gepensioneerd en wil je 
toch bijdragen in het onder-
wijs? Ga in gesprek met de 
directeur van de school van 
jouw keuze of neem contact 
op met PON. Wil je op 
meerdere scholen werken? 
Dan maken we een afspraak 
voor een intakegesprek.

Ben je een ouder? Ga in 
gesprek met de directeur 
van de school en neem 
daarna contact op met 
PON. Wil je ook op andere 
scholen werken? Neem dan 
direct contact op met PON 
voor het plannen van een 
intakegesprek. 

Herintreder? Speciaal voor 
herintreders is er een her-
intrederstraject ontwikkeld. 
Ga naar de website van 
Loopbaancentrum Oost 
Nederland en neem contact 
op voor een intakegesprek. 
En voor je het weet, begint 
jouw onderwijsavontuur 
met een praktijkoriëntatie!

Bijna afgestudeerde leer-
krachten kunnen zich aan-
melden op de website van 
PON of via 0314-383968  
voor een intakegesprek. 
Goed om te weten: totdat je 
je pabo-diploma hebt, word 
je ingeschaald als onderwijs-
assistent.

Voor 
zij-instromers

Voor onderwijs-
ondersteunend 

personeel

Voor bevoegde 
leerkrachten

Anders aan 
de slag?

Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen 

T (0314) 383 968 
info@ponprimair.nl
www.ponprimair.nl

Zij-instromer worden? Meld 
je aan via Podium. Dit is 
een gratis platform waar 
onderwijsvraag en -aanbod 
samenkomt.

Onderwijsassistenten en 
leerkrachtondersteuners 
kunnen zich aanmelden voor 
een intakegesprek bij PON. 
Dit kan via de website of 
via 0314-383968. Iedereen 
is welkom! Afhankelijk van 
je werkervaring en diplo-
ma’s kijken we of je ingezet 
wordt als onderwijsassistent 
of leerkrachtondersteuner. 

Ben jij een bevoegde leer-
kracht? Dan kun je je direct 
bij PON aanmelden voor 
een intakegesprek. Dit kan 
via de website of via 0314-
383968.  

Schrijf je in op Podium, 
een gratis platform waar 
vraag en aanbod 
van scholen en 
onderwijs-
professionals 
samenkomt. 
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