Traineeship 2022
Wat houdt het traineeship in?
Tijdens het Aves traineeship volg je de deeltijd PABO opleiding aan de KPZ te Zwolle. Daarnaast
werk je 2 of 3 dagen als leraarondersteuner op een van onze scholen (inclusief stage). Afhankelijk
van je vooropleiding duurt de opleiding 2,5 jaar bij een HBO/WO opleiding en 4 jaar bij een MBO4 opleiding. Gedurende de opleiding loop je stage op verschillende scholen, gedurende het
schooljaar wissel je van school. Na afloop van het traineeship bieden wij een baangarantie, mits je
een positieve beoordeling hebt. Tijdens het traineeship word je begeleid vanuit de KPZ en vanuit
Aves.
Het traineeship wijkt af van het landelijke “zij-instroomtraject”. Bij het zij-instroomtraject volg je
niet de reguliere opleiding maar een speciale zij-instroomopleiding. Deze is alleen toegankelijk
wanneer je minimaal een HBO opleiding hebt afgerond. Daarnaast word je bij een zijinstroomtraject gelijk als leraar benoemd en sta je zelfstandig voor de klas. Deze variant van
omscholing biedt Aves niet aan.
PABO opleiding
Aves heeft een samenwerkingsverband met de KPZ Zwolle. De deeltijd opleiding kent 2 varianten
de dagopleiding (1 dag per week) of avondopleiding (2 avonden per week). Daarnaast zijn er bij
beide varianten een aantal collegedagen per jaar op zaterdag. Toelatingstoetsen gelden wanneer je
geen HBO vooropleiding hebt. Er zijn 3 toelatingstoetsen; aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
& techniek. Wanneer je eindexamen op HAVO niveau hebt gedaan voor een van de vakken krijg je
vrijstelling. Meer informatie over de toetsen en voorbereiding hierop vind je op
“www.goedvoorbereidnaardepabo.nl”. Kijk op www.kpz.nl voor de exacte data van de (online)
open avonden. Let op; woensdag 9 februari is er een fysieke open avond op de KPZ!
Studiecontract
Het is goed om te weten dat er voorafgaand aan de start van het traineeship een studiecontract
wordt opgemaakt. Er geldt een terugbetaalregeling wanneer je zelf de studie afbreekt of wanneer
je binnen 5 jaar na het behalen van je diploma Aves verlaat.
Wie zoeken wij?
In je motivatiebrief zouden we graag antwoord op de volgende vragen willen hebben:
1. Wat heb jij ons te bieden als potentiële leerkracht? Wat is jouw meerwaarde ten opzichte van
de anderen en maakt jou uniek?

2. Je gaat het grootste deel van je tijd werken met kinderen, het is vanzelfsprekend dat je wat met
deze doelgroep hebt. Waarom word jij enthousiast van kinderen?
3. We zijn benieuwd naar je achtergrond en ervaring in andere sectoren; wat zou je hiervan
kunnen gebruiken in het onderwijs?
4. (Zelf)reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding én het werk. Wat wil en heb jij (te)
leren tijdens het traineeship? En waarom?
5. Het traineeship wordt ervaren als een pittig traject. Naast de colleges, stage en de
werkzaamheden als leraarondersteuner ben je thuis ook veel tijd kwijt aan verslagen, huiswerk en
reflecties. Het is van belang dat je situatie hierop ingericht is. Hoe zie jij dit voor je en hoe ga je
hiermee om?
Procedure
De procedure voor de werving is als volgt:


Wervingsprocedure

10 maart sluiting



Speeddates

22 + 24 maart



Vervolg gesprekken

in overleg



Ondertekenen studiecontract

april



Inschrijven PABO

vóór 1 mei



Kennismaken met school

mei-juni



Benoeming leraarondersteuner

1 augustus



Start PABO opleiding

1 september

