TALENTENPROGRAMMA
WORD LERAAR OF EEN PEDAGOGISCH PROFESSIONAL DICHT BIJ HUIS
Voor wie?
Kandidaten met een diploma mbo4-opleiding
Onderwijsassistent, (gespecialiseerd) medewerker
Kinderopvang, Pedagogisch Werk, Jeugdzorg of Sport en
Bewegen. Kandidaten met een hbo-diploma, werkzaam in
andere sectoren die een overstap naar het onderwijs willen
maken.
Wat?
Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) biedt in samenwerking
met Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en Windesheim Flevoland
deelnemende studenten een programma aan om instroom in
het onderwijs te vergemakkelijken met uitzicht op een vaste
praktijkplaats, doorstroommogelijkheden en reële uitzichten op
een betaalde arbeidsplaats.
Welke opleidingen kun je volgen?
1. Bachelor Leraar Basisonderwijs (niveau 6; regulier (4 jaar),
deeltijd (4 jaar) en verkort deeltijd (min. 2 jaar))
2. Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie
(tweejarige hbo-opleiding niveau 5)

Wat houdt het Talenten- en opleidingsprogramma in?
Kies je voor de opleiding tot Leraar Basisonderwijs dan heb je voordelen met het Talentenprogramma.
Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring (minimaal 16 uur) op binnen vaste opleidingsplaatsen en
scholen van SKO en dus in de regio waar jij woont. SKO heeft 29 scholen, dus er is er altijd wel één in
de buurt. Ook krijg je extra begeleiding van een starterscoach van SKO en begeleiding vanuit de
opleider. Er is sprake van een betaalde praktijkplaats voor ‘de leraar in opleiding’ en een baangarantie.
Volg je de tweejarige hbo-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie dan werk je minimaal
16 uur (betaald of onbetaald) op een school, kinderopvangorganisatie of Integraal Kindcentra van SKO
en dus in de regio waar jij woont, met zicht op een betaalde arbeidsplaats bij SKO. Wil je na twee jaar
doorstromen naar de bacheloropleiding leraar basisonderwijs, dan krijg je extra begeleiding vanuit de
opleiding en SKO om je goed te kunnen voorbereiden op de toelatingstoetsen en doorstroming naar
de bacheloropleiding.
Informatiebijeenkomsten
Wil je meer weten over het Talentenprogramma van SKO, de opleidingen en mogelijkheden, kom dan
naar de informatiebijeenkomst.



Woensdag 14 maart 16.00 uur
Donderdag 22 maart 16.00 uur

Locatie SKO, Meentweg 14 te Lelystad.
Geef je op door een e-mail te sturen naar ank.swart@skofv.nl

