
TRAJECT
 

KEUZE TYPE
ONDERWIJS

 

AAN DE SLAG!

Opzoek naar een baan. Breng jouw

vakkennis over aan de leerlingen.

NIEUWE
UITDAGING

 

SECA-TRAJECT
HET OVERSTAPPEN NAAR HET DOCENTSCHAP HEEFT VELE OPTIES.  HIERDOOR IS  HET SOMS LASTIG OM ZELF UIT  TE

ZOEKEN WELK TRAJECT VOOR JOUW TOEPASBAAR IS.  SECA BIEDT BEGELEIDING GEDURENDE HET VOLLEDIGE TRAJECT.
WE DENKEN MET JE  MEE,  LUISTEREN NAAR JOUW WENSEN EN GEVEN ADVIES OM DE STAP RICHTING HET ONDERWIJS

TE KUNNEN ZETTEN.  SECA HEEFT EEN GROOT NETWERK.  HIERDOOR KUN JE SNEL AAN DE SLAG!

TECHNICI

Je bent technici, hebt passie

voor het vak en overweegt

de stap te maken naar het

onderwijs. 

SECA-
ONDERSTEUNING

ADVIESGESPREK

SECA kijkt naar je huidige

werkervaring en gaat met je in

gesprek naar jouw wensen.

Samen worden de mogelijkheden

besproken op welk vakgebied en

in welke functie je les wilt geven

en wat voor type traject het best

bij jou past!

BEVOEGDHEID BEHALEN

Je behaalt jouw nodige bevoegdheid.

Dit kan gecombineerd worden met het

werken in de klas. Hierdoor kun je al

werkend je bevoegdheid behalen.

HYBRIDE-DOCENT

Als hybride-docent combineer je

jouw huidige baan met een

baan in het onderwijs. Voor

deze functie bekijkt SECA of er

een bevoegdheid nodig is. 

DOCENT

Als docent werk je in het

onderwijs. Hier kun je terecht

als vakdocent, instructeur,

mentor of als coach.

VMBO

 

MBO

 

JUISTE BEVOEGDHEID

SECA heeft samenwerkingsverbanden met een

HBO-scholen en particuliere Instellingen die

de bevoegdheid mogelijk maken. Dit zorgt er

voor dat er persoonlijk trajecten mogelijk

wordt in plaats van een standaard opleiding

gevolgd wordt met bijbehorende studieduur.

 

Het behalen van je bevoegdheid kan ook

worden gecombineerd met het werken in het

onderwijs. SECA denkt met je mee en zoekt

een passende leer/werkomgeving.
 

 

SECA BEMIDDELT VOOR
VERSCHILLENDE BANEN

SECA heeft een groot netwerk en

bekijk samen met jou naar een

school die bij jouw past.
 

 

SECA BEGELEIDING

Ook heeft SECA jobcoaches die je

kunnen helpen om je vak zo goed

mogelijk uit te oefenen. Uiteraard

is het geheel aan jou of je daar

gebruik van wilt maken! Dit kan

gedurende het traject, maar ook

als startende docent.
 

 

ADVIES

SECA begeleidt door het gehele

traject, maar ook daarna! We

denken graag met je mee waar je

en geven advies over je carrière.  
 

 


