
Hart voor jongeren en  
christelijk onderwijs? 

Werk je graag met jongeren? Wil je een bijdrage 
leveren aan goed en eigentijds onderwijs op een 
christelijke middelbare school? Als jij bijna klaar 
bent met je middelbare school of als je een nieuwe 
uitdaging zoekt als zij-instromer ben je welkom 
bij COS. COS (christelijke opleidingsschool) biedt je 
een lerarenopleiding met een middelbare school als 
thuisbasis. Ontwikkel je als leraar in de praktijk!

Wat en hoe leer je?
Het opleidingsprogramma van COS is gericht op opleiden ‘on the job’. Als 
COS-student ga je daarom minimaal twee dagen in de praktijk aan de slag op 
één van de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs. Die middelbare 
school is je thuisbasis. Je geeft les, leert en ontwikkelt jezelf op de werkvloer. 
In jouw tempo, afgestemd op jouw mogelijkheden. In de vakles word je be-
geleid door een werkplekbegeleider. De begeleiding passen we aan naarmate 
je opleidingstraject vordert: van lesgeven onder leiding van de werkplekbe-
geleider naar lessen geven met begeleiding op afstand tot zelfstandig lessen 
verzorgen. In een leerteam met schoolopleiders en medestudenten werk je 
o.a. aan je professionele identiteit als leraar en doe je samen aan intervisie. 
Daarnaast volg je onderwijs bij Driestar hogeschool of Christelijke 
Hogeschool Ede. Zo ontwikkel je je tot startbekwame docent.

Welke schoolvakken?
COS biedt zeven opleidingen tot vakdocent. Via Driestar hogeschool volg je de 
COS-opleiding tot leraar godsdienst/levensbeschouwing, Nederlands, Duits, 
Engels, wiskunde, geschiedenis of economie. Via de CHE volg je de COS-oplei-
ding tot leraar godsdienst/levensbeschouwing.  

Word leraar vanuit de praktijk!

COS is een samenwerking van de opleidingsinstituten Driestar  
hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en acht christelijke  
middelbare scholen. COS leidt je op tot docent voor het voortgezet 
onderwijs. Je haalt een tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kan 
je lesgeven in het gehele vmbo en mbo en de onderbouw van havo en 
vwo. 



• je hebt hart voor jongeren en onderwijs
• je zoekt een zinvolle en dynamische baan
• je wilt bijdragen aan christelijk onderwijs
• je krijgt een ideale combinatie van 

opleiding en coaching in de praktijk op één van 
de deelnemende middelbare scholen (minimaal 
twee dagen) en bij de Christelijke Hogeschool 
Ede of Driestar hogeschool (één à twee dagen)

• je ontwikkelt je tot leraar door een mix van 
opleiden in de praktijk, actief ontwikkelen in een 
leerteam met andere studenten en begeleiders 
en het volgen van colleges en masterclasses die 
aansluiten bij jouw doelen en ervaring

• je ontvangt na afronding van het  
COS-programma een hbo-bachelor diploma tot 
leraar voortgezet onderwijs  
(tweedegraads onderwijsbevoegdheid) 

Daarom kies je voor COS:

www.lerarenopleidingcos.nl

Instituutscoördinatoren
A. (Rian) Leune     
Driestar hogeschool     
a.leune@driestar-educatief.nl    
06-22914532      

C.M. (Corrie) de With
Christelijke hogeschool Ede
cmdwith@che.nl
0318-696300

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie?  
Neem contact op met de instituutscoördinatoren 
van COS of met één van de scholen voor  
voortgezet onderwijs. Vraag daar naar de  
decaan of COS-schoolcoördinator.

Toelating en inschrijving
Duaal
Om toegelaten te worden tot het  
COS-programma heb je een havo-, vwo- of 
mbo- (niveau 4) diploma nodig. Vanaf het 3e 
studiejaar kan je als COS-student solliciteren 
op vacatures voor een gedeeltelijke, betaalde 
benoeming als docent.  
 
Zij-instromer
Wil je als zij-instromer het onderwijs in? Er zijn 
mogelijkheden om direct als docent te starten 
met een al dan niet volledige, betaalde baan. Dit 
is alleen mogelijk als de betreffende school va-
catures heeft. We gaan graag met je in gesprek 
over een passend aanbod en maatwerktraject. 
Hiermee geven we jouw deeltijdstudie vorm. 

Inschrijving
Meld je aan via de instituutscoördinatoren of 
deelnemende middelbare scholen. Graag gaan 
wij in gesprek over jouw motivatie. Je schrijft je 
daarna officieel in voor de vakopleiding van jouw 
keuze via Studielink.

Over COS: leren met lev
COS heeft als missie om startbekwame leraren 
op te leiden vanuit een christelijke levensbe-
schouwing. Daarbij word je als COS-student niet 
alleen opgeleid tot een kundige onderwijspro-
fessional, maar word je ook toegerust om bij 
te dragen aan de vorming van je toekomstige 
leerlingen.  
 
Het motto van COS is ‘leren met lev’. Het  
Hebreeuwse woord ‘lev’ verwijst naar de  
verbinding tussen hart, hoofd en handen. Het 
COS-programma daagt je uit, rust je toe en leidt 
je op om een gemotiveerde en kundige leraar te 
worden, die laat zien wie hij of zij als christen is 
in zijn vak en in de omgang met leerlingen.

COS bestaat uit een samenwerking tussen twee 
opleidingsinstituten en acht scholen voor 
christelijk voortgezet onderwijs:
• Driestar hogeschool (Gouda)
• Christelijke Hogeschool Ede
• CSG De Lage Waard (Papendrecht)
• CSG Prins Maurits (Middelharnis)
• De Meerwaarde (Barneveld)
• Johannes Fontanus College (Barneveld)
• Ichthus College (Veenendaal)
• GSR (Rotterdam en Rijswijk)
• GSG Guido (Amersfoort en Arnhem)
• Yuverta (Alphen aan den Rijn en Ottoland)


