
‘De lerarenbeurs is een toffe 
 stimulans voor mij als leerkracht en 
 de kinderen profiteren daar ook van.’

Als leraar in Rotterdam krijg je alle ruimte om jouw +R te ontdekken en het 
maximale uit jezelf te halen. Rotterdam biedt leraren extra voordelen, de +R.
De lerarenbeurs is één van de voordelen om nóg meer uit jouw baan te halen.

De gemeente Rotterdam vindt het 
belangrijk dat onderwijsprofessionals 
zich kunnen blijven ontwikkelen.  
Werk je met peuters, leerlingen 
of studenten in het Rotterdamse 
onderwijs? En draag je zo direct bij 
aan hun leerproces? Ben je leergierig 
en nog lang niet uitgeleerd? Dan is 

de Rotterdamse Lerarenbeurs iets voor 
jou! Met de lerarenbeurs kun je een 
opleiding of cursus volgen, die jijzelf 
mag bepalen. Individueel of samen met 
collega’s. Zolang de opleiding of cursus 
aansluit bij jouw ontwikkelbehoefte als 
onderwijsprofessional. Ben jij klaar voor 
een volgende stap in jouw ontwikkeling?

onderwijs010.nl/lerarenbeurs

http://onderwijs010.nl/lerarenbeurs


‘Dankzij mijn opleiding 
 zetten we nu een   
 schoolbibliotheek op’

Marion Visser leerkracht groep 3 
basisschool Het Spectrum
“Toen ik hoorde over de lerarenbeurs, 
ben ik gaan nadenken: waarin wil ik  
me verdiepen, wat vind ik leuk? Zo’n 
beurs is een toffe stimulans voor mij  
als leerkracht en de kinderen profiteren 
daar ook van. Ik heb inmiddels de 
opleiding taal/leesspecialist gedaan.

Lezen is zo belangrijk voor een kind: 
verhalen zorgen voor ontspanning en 
ze prikkelen de fantasie. Uiteraard heb 
je lezen ook nodig bij andere vakken. 
Op schoolniveau denk ik nu mee over 
het lees- en taalbeleid. Hoe kunnen 
we de school, het onderwijs en de 
kinderen beter maken met lezen en 
taal? We zetten nu bijvoorbeeld een 
schoolbibliotheek op samen met  
de bibliotheek van Rotterdam.  

Vorig jaar ben ik gestart met Rots en 
Water training, leuk en leerzaam.  
Rots staat daarbij voor je eigen grenzen 
aangeven, zelfstandig beslissingen 
nemen en een eigen weg kunnen gaan. 
Water symboliseert communicatie, 
luisteren, samen naar oplossingen 
zoeken en de grenzen van anderen 
respecteren. Dit jaar wil ik deze training 
samen met een collega voor de school 
gaan opzetten.”

Meer weten?
Voor meer informatie en voorwaarden  
kijk op onderwijs010.nl/lerarenbeurs

http://onderwijs010.nl/lerarenbeurs



