Traineeship
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 MBO-4
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 te Zwolle. De deeltijd opleiding duurt 4 jaar (2
avonden per week). Daarnaast zijn er een aantal collegedagen per jaar op zaterdag. Wanneer je in
het bezit bent van een HBO diploma volgt je de verkorte deeltijdopleiding (2,5 jaar).
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.
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?
Wij zoeken mensen die uit een andere branche komen en bewust kiezen voor een carrière switch
naar het onderwijs. Je hebt hier onderzoek naar gedaan (door bijvoorbeeld is mee te lopen op een
school). Je kunt goed reflecteren en hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen.

