
TALENTENPROGRAMMA PRIMENIUS

MET KANS OP EEN BAAN IN JOUW REGIO



TALENTENPROGRAMMA PRIMENIUS
Het Talentenprogramma van Primenius is een samenwerking tussen 
verschillende regionale hogescholen en Primenius, een werkgever voor 
het primair onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. Het doel van 
deze samenwerking is om talenten te vinden én te behouden voor de 
kinderopvang en het onderwijs om zo ook voor de lange termijn 
verzekerd te zijn van krachten die bij de stichting passen. Geselecteerde 
deelnemers volgen een opleiding aan een hogeschool en zijn onderdeel 
van een stageleergroep op één van de praktijkplaatsen van Primenius. 
Daarnaast zijn er nog een aantal van andere (financiële) voordelen.

INHOUD TALENTENPROGRAMMA
In het Talentenprogramma ligt de nadruk op samen leren en van échte 
betekenis zijn voor kinderen en je collega's. Naast je hbo-opleiding 
(niveau 5) of (niveau 6) ontvang je extra begeleiding van een ervaren en 
hiervoor opgeleide praktijkbegeleider of starterscoach. Je hebt ruime 
keus qua stageplaatsen. Er is een mooie financiële regeling die het 
mogelijk maakt om met minder schulden de studie af te ronden en een 
reële kans op een betaalde werkplek al tijdens je studie. Bij ons mag je 
onderzoeken, ervaren en leren in een veilige en professionele context.

WAARVOOR STAAT PRIMENIUS
Bij stichting Primenius staat het kind écht centraal. Wij bieden 
gepersonaliseerd leren dat erop gericht is ieder kind te laten schitteren 
vanuit zijn of haar talent. Doelgericht werken aan ontwikkeling staat bij 
ons centraal. Wij zijn een eigentijdse, maar ook wel een beetje eigenwijze 
groep van scholen in het primair onderwijs waar elk kind van harte 
welkom is. Als ondernemend bestuur bieden wij modern en innovatief 
onderwijs vanuit de relatie met het kind. Met 34 scholen in het (speciaal) 
katholiek onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe zijn wij een 
aantrekkelijke werkgever voor alle (aankomende) onderwijsspecialisten in 
deze regio. Wij bieden een rijk aanbod van stageplaatsen en een 
inspirerende omgeving om in te werken.

DIT BEN JIJ
Wij zoeken enthousiaste mensen met een mbo-4, havo, vwo of hbo 
vooropleiding met passie voor kinderen, kinderopvang en onderwijs. Ben 
jij op zoek naar een werkgever waar jij goed tot je recht komt? Kom dan 
naar de voorlichtingsbijeenkomst om kennis te maken. Naast je reguliere 
opleiding bij een hbo-instelling, volg je een programma bij Primenius dat 
je ondersteunt om de leraar of pedagogisch medewerker te worden die jij 
wilt zijn.



VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Begin je enthousiast te worden? Meld je dan snel aan voor de 
voorlichtingsbijeenkomst in de regio, waar je de mensen van Primenius 
kunt  ontmoeten en je vragen kunt stellen over het 
Talentenprogramma. Mail om je aan te melden naar: 
personeelszaken@primenius.nl.
Dinsdag 15 mei, inloop 18.00 uur, start bijeenkomst 18.30 uur.

OPLEIDINGEN
Tijdens het Talentenprogramma volg je een opleiding binnen het domein 
Kind en Educatie. Op Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) kun je kiezen uit twee 
opleidingen:

1. Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE)
De Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5). Je wordt 
opgeleid tot een pedagogisch professional die breed inzetbaar is en 
kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 14 jaar. Een 
professional die de verbinding kan maken tussen jeugdzorg en het 
onderwijs of tussen een kinderdagverblijf en een basisschool. Een 
professional die complexe problemen onderkent, kan analyseren en met 
creatieve oplossingen komt. Zie ook www.kpz.nl/opleidingen.

2. Bacheloropleiding Leraar basisonderwijs
De bachelor is een vierjarige hbo-opleiding (niveau 6). De opleiding 
wordt in voltijd en deeltijd aangeboden. In deeltijd is er ook een verkort 
traject mogelijk voor studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. 
Je wordt opgeleid tot een uitzonderlijke leraar. Een leraar met oog voor 
kinderen, een leraar met vakkennis en een leraar die kan onderzoeken, 
ontwerpen en ontwikkelen. Zie ook www.kpz.nl/opleidingen.

MAAK KENNIS MET KPZ
Tijdens de open avond op 4 april krijg je meer informatie en kun je in 
gesprek met studenten en medewerkers. Kijk op www.kpz.nl voor het 
programma en om je aan te melden.



CONTACT
Primenius
Scholtenswijk 10, 9665 KN Oude Pekela
0597-676955
www.primenius.nl

Katholieke Pabo Zwolle
Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle
038-4217425
www.kpz.nl


