
TALENTENPROGRAMMA SKO
MET KANS OP EEN BAAN IN JOUW REGIO



Talentenprogramma
SKO FLEVOLAND 
EN VELUWE
ONTWERPERS VAN ONDERWIJS
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) biedt 
studenten en werkenden in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle 
een Talentenprogramma aan om de doorstroming vanuit het voortgezet 
onderwijs naar het hbo en vanuit het mbo naar het hbo te bevorderen. 
Hierbij is het mogelijk een vaste praktijkplaats te organiseren dichtbij huis 
met een reële mogelijkheid op een betaalde arbeidsplaats in het domein 
Kind en Educatie.

SKO Flevoland en Veluwe bestuurt 28 basisscholen met ca. 6.800 
leerlingen en ca. 650 personeelsleden in de gemeenten Almere, Lelystad, 
Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant, Elburg, 't Harde, Harderwijk, 
Nunspeet, Putten en Apeldoorn. Alle 28 scholen van SKO staan voor 
eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog voor de leerbehoeften van 
kinderen. De scholen ontwerpen een veilig pedagogisch en uitdagend 
didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen en echt kunnen leren. De maatschappelijke opdracht is om 
leerlingen te begeleiden naar een zelfstandig functioneren in een steeds 
veranderende samenleving. Ook wordt ernaar gestreefd het 
onderwijsaanbod steeds beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
van leerlingen, zodat een ieder binnen zijn eigen mogelijkheden tot een 
optimale ontwikkeling kan komen.

INHOUD TALENTENPROGRAMMA
- Extra begeleiding vanuit SKO van een persoonlijke starterscoach.
- Stage lopen in je eigen regio.
- Kans op een baan in je eigen regio.
- Goede financiële regeling door betaalde praktijkervaring in de laatste  
  fase van de deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch 
  Professional Kind en Educatie of de bachelor Leraar basisonderwijs.

VOORWAARDEN
- Succesvol afronden van een opleiding bij KPZ of elders.
- Stage gelopen bij SKO Flevoland en Veluwe.
- Een mogelijke aanstelling bij SKO Flevoland en Veluwe in de eindfase
  van de deeltijdopleiding.



VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Je bent welkom op 23 mei op het kantoor van SKO, Meentweg 14 
Lelystad. Start bijeenkomst 18.30 uur, inloop 18.00 uur.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over het Talentenprogramma en om je aan te melden voor 
23 mei kun je contact opnemen met saskia.maatman@skofv.nl.
Wil je een dag meelopen met een leraar of pedagogisch professional, 
neem dan contact op met SKO Meesters via akke-demi@skofv.nl.

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
SKO Flevoland en Veluwe
Meentweg 14, 8224 BP Lelystad
0320-225040
www.skofv.nl

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


