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INSPELEN OP HET LERARENTEKORT
De verwachting is dat het lerarentekort landelijk op 

gaat lopen naar enkele duizenden. Daarnaast zal er 

sprake zijn van een grote vervangingsbehoefte. De 

schoolbesturen Primenius, Quo Vadis en SKO bieden 

daarom samen met Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) 

een Talentenprogramma aan en werken samen om 

studenten en zij-instromers kansen te bieden en de 

risico’s voor het onderwijs te beperken.

De verwachting is dat in de komende tijd meer 

werkgevers zich aansluiten bij dit 

Talentenprogramma.

 
CARRIÈRE MOGELIJKHEDEN IN HET 
ONDERWIJS, KINDEROPVANG, 
WELZIJN EN JEUGDZORG
Het Talentenprogramma is een samenwerking tussen 

verschillende regionale hogescholen en werkgevers 

in het onderwijs gericht op kinderen van 0-14 jaar. 

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 stichtingen 

passen. Daarnaast zal er sprake zijn van een grote 

behoefte aan vervangers, ook in de kinderopvang, 

welzijn en jeugdzorg.

 

INHOUD TALENTENPROGRAMMA
Geselecteerde deelnemers vanuit de financiële 

sector, banken en verzekeraars volgen een 

deeltijdopleiding aan een hogeschool. Zij zijn 

onderdeel van een stageleergroep op één van de 

praktijkleerplaatsen van de werkgevers en krijgen 

extra begeleiding. Daarnaast zijn er nog een aantal 

andere (financiële) voordelen.

TALENTENPROGRAMMA 
VAN WERKGEVERS
De inhoud van het Talentenprogramma verschilt per 

werkgever.

Informatie over de werkgevers en hun 

Talentenprogramma vind je op pagina 6, 7 en 8.

IK VOLG MIJN 
JEUGDDROOM
Ruim vijftien jaar geleden wist ik al dat ik leraar 

wilde worden. Juist in het basisonderwijs om 

kinderen een jaar lang te kunnen volgen in hun 

ontwikkeling en waar nodig te sturen. Het kwam 

er door verschillende redenen niet van. Drie jaar 

geleden heb ik alsnog besloten mijn jeugddroom 

te gaan volgen: studeren aan de pabo. Dit kwam 

mede door de geboorte van onze zoon Mats. De 

beslissing om opnieuw te gaan studeren heb ik 

goed kunnen bespreken met mijn vrouw en zij 

staat achter mijn keuze. Het combineren van mijn 

studie, ons werk en het opvoeden van onze zoon 

vergt de nodige afspraken en planning. Mijn 

vrouw en ik werken nu beide parttime.

Ik ervaar KPZ als een warme school. Er is veel 

persoonlijke aandacht. De communicatie ervaar 

ik als prettig. Het schooljaar is net gestart en ik 

sta te trappelen om weer voor de klas te staan 

om de gedane theorie in de praktijk te brengen. 

Dit doe ik tijdens mijn stage. Iedere dag wordt 

bevestigd dat mijn keuze de juiste is geweest.

Ismaël Kaija
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OMSCHOLEN OP EEN HOGESCHOOL 
WAAR JE JE THUIS VOELT
De keuze om (opnieuw) te gaan studeren, om je te 

laten omscholen, maak je niet zomaar. Studeren, 

naast een baan, een gezin, een huishouden, kost tijd, 

energie en heel veel plannen om alles goed te laten 

verlopen. Het is dus des te belangrijker om een 

opleiding te kiezen die bij je past.

KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een kleine 

hogeschool waar je je direct thuis voelt. Dat heeft 

alles te maken met sfeer, met de persoonlijke manier 

van omgaan met elkaar en met het feit dat je weet 

dat je stappen gaat maken. Dat je uitgedaagd en 

geprikkeld wordt. Dat je na je studie kunt zeggen: “Ik 

heb het allerbeste uit mezelf gehaald!”

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige 

hogeschool, met ruim 150 Ad-studenten, 700 

bachelor- en 150 masterstudenten en met 

professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 

deelnemers per jaar.

OPLEIDINGEN
Katholieke Pabo Zwolle heeft de volgende 

studierichtingen:

• de Associate degree Pedagogisch Professional

   Kind & Educatie (deeltijd);

• de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs

   (voltijd en deeltijd);

• de masteropleidingen Leren & Innoveren (MLI) en

   Leadership in Education (MLE).

Informatie over de opleidingen vind je op pagina 10 

en 11 en op www.kpz.nl/opleidingen.

Score Nationale Studenten Enquête

TOP OPLEIDING
Studenten waarderen KPZ al jaren als één van de 

beste pabo’s en kleine hogescholen van Nederland. 

Vanaf 2015 mag KPZ zich een TOP-opleiding 

noemen. Bron: Hbo Keuzegids.
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WERKGEVERS
Stichting Primenius 6

Scholengroep katholiek onderwijs 

Flevoland en Veluwe 7

Stichting Quo Vadis 8

VOORLICHTING

STICHTING PRIMENIUS
23 november en 30 januari

19.00-20.30 uur

SKO FLEVOLAND EN 
VELUWE

22 november en 31 januari

18.30-20.00 uur

STICHTING QUO VADIS
29 november en 1 februari

20.00 -21.30 uur
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STICHTING 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.

TALENTENPROGRAMMA PRIMENIUS
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/praktijkleerplaatsen.

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.

Naast je reguliere opleiding bij een hbo instelling, 

volg je een programma bij Primenius dat je 

ondersteunt om leraar of pedagogisch medewerker 

te worden die jij wilt zijn. Bij ons mag je 

onderzoeken, ervaren en leren in een veilige en 

professionele context.

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 kennismaken tijdens één van de 

voorlichtingsbijeenkomsten.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Begin je enthousiast te worden? Meld je dan snel aan 

voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten in de 

regio, waar je de mensen van Primenius kunt 

ontmoeten en je vragen kunt stellen over het 

Talentenprogramma.

23 november en 30 januari van 19.00 tot 20:30 uur

Locatie: Euroborg, Boumaboulevard 115 Groningen

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten door 

te mailen naar: personeelszaken@primenius.nl.

Wil je meer weten over de opleidingen, kom dan 

naar de open dagen van KPZ: 22 november, 17 

februari en 4 april. 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
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Werkgevers

SCHOLENGROEP KATHOLIEK 
ONDERWIJS FLEVOLAND EN VELUWE
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en 

Veluwe (SKO) 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. SKO zoekt specifiek 

aankomende talenten om kinderen de ruimte te 

geven zich te ontwikkelen en te kunnen leren, 

waarbij het kind écht centraal staat.

INHOUD TALENTENPROGRAMMA
- Extra begeleiding vanuit SKO van een persoonlijke

  starterscoach.

- Stage/ praktijk 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.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Je bent welkom op:

22 november en 31 januari van 18.30-20.00 uur

Locatie: kantoor SKO, Meentweg 14 Lelystad

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten door te 

mailen naar saskia.maatman@skofv.nl.

Wil je meer weten over de opleidingen, kom dan 

naar de open dagen van KPZ: 22 november, 17 

februari en 4 april. Kijk op www.kpz.nl voor het 

programma en om je aan te melden.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over het Talentenprogramma van SKO 

kun je mailen naar Saskia Maatman 

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.

CONTACT
SKO Flevoland en Veluwe

Meentweg 14

8224 BP Lelystad

0320-225040

www.skofv.nl
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STICHTING QUO VADIS
Quo Vadis wil je aanzetten te jongleren met je 

talenten. Jongleren is de kunst van het loslaten om 

zo meer aan te kunnen, jongleren is 

vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Het 

ontwikkelen en inzetten van talenten van kinderen 

en van medewerkers is voor Quo Vadis de manier 

om haar missie ‘Ieder kind de best mogelijke basis 

bieden voor de toekomst’ waar te maken.

De Stichting bestuurt 17 scholen voor 

interconfessioneel, neutraal, katholiek en protestants 

christelijk basisonderwijs in Almelo, Deventer, 

Lochem en Twenterand. Voor de stichting zijn 400 

mensen werkzaam en rond de 4000 leerlingen 

bezoeken een van haar scholen.

TALENTENPROGRAMMA QUO VADIS
- Extra begeleiding vanuit Quo Vadis 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 bachelor Leraar basisonderwijs.

VOORWAARDEN
- Succesvol afronden van een opleiding bij KPZ of

  elders.

- Een mogelijke aanstelling bij Quo Vadis in de

  eindfase van de deeltijdopleiding.

MEELOOPDAGEN
Wil je een dag meelopen met een leraar of 

pedagogisch professional, dan kun je mailen naar 

Martijn Vrielink m.vrielink@stichtingquovadis.nl.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen over het Talentenprogramma van Quo 

Vadis of wil je een dag meelopen met een leraar of 

pedagogisch professional, dan kun je contact 

opnemen met Martijn Vrielink 

m.vrielink@stichtingquovadis.nl.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Wij zoeken inspirerende mensen met een mbo-4, 

havo, vwo of hbo vooropleiding met passie voor 

kinderen, kinderopvang en/of onderwijs. Ben jij op 

zoek naar een werkgever waar jij goed tot je recht 

komt? Kom dan naar één van de 

voorlichtingsbijeenkomsten om kennis te maken.

29 november en 1 februari van 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: Vijf-er, Leonard Springerlaan 310 Deventer

Tijdens de voorlichting krijg je meer informatie over 

het Talentenprogramma van Stichting Quo Vadis en 

is er gelegenheid om vragen te stellen. Je kunt je 

aanmelden voor de bijeenkomsten door te mailen 

naar Martijn Vrielink m.vrielink@stichtingquovadis.nl.

Wil je meer weten over de opleidingen, kom dan 

naar de open dagen van KPZ: 22 november, 17 

februari en 4 april. Kijk op www.kpz.nl voor het 

programma en om je aan te melden.

CONTACT
Quo Vadis

Bosanemoon 30

7422 NW Deventer

085-0435490

www.stichtingquovadis.nl
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LEES MEER 
OVER DE 
OPLEIDINGEN

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs 10

Associate degree Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie 11

OPEN DAGEN KPZ

22 NOVEMBER
18.00-21.30 uur

17 FEBRUARI
10.00-14.00 uur

4 APRIL
18.00-21.30 uur
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BACHELOROPLEIDING 
LERAAR BASISONDERWIJS
Elk kind heeft recht op de beste meester of juf. Bij 

zo’n meester of juf horen een aantal kwaliteiten. 

Wellicht ben je vanuit jezelf al nieuwsgierig en 

onderzoekend van aard. Rekenen en taal vind je een 

uitdaging en je bent geïnteresseerd in geschiedenis 

en aardrijkskunde, wetenschap & techniek, kunst en 

cultuur en sport en bewegen. En het belangrijkste: je 

hebt oog voor het kind!

Het basisonderwijs vraagt om authentieke 

persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een 

inspirerend voorbeeld willen zijn voor ontwikkelende 

kinderen. Wanneer je positief terugdenkt aan leraren 

uit je eigen basisschooltijd, dan zullen dat betrokken 

en bevlogen mensen zijn met een eigen kleur. Op 

KPZ kun jij een unieke leraar worden!

TOELATINGSEISEN
Je kunt de vierjarige deeltijdopleiding aan KPZ 

volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 

behaald hebt. Heb je een hbo-diploma, met een 

totaal aantal van 240 credits, of de bachelorfase WO 

behaald, dan kun je het verkorte traject volgen. Op 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle 

informatie over vooropleidingseisen en de landelijke 

pabo toelatingstoetsen van CITO. Het maken van 

landelijke pabo toelatingstoetsen is voor het 

verkorte traject niet van toepassing (studenten met 

een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk 

vrijgesteld van deze bijzondere nadere 

vooropleidingseisen).

DEELTIJDOPLEIDING
De deeltijdopleiding is een avondopleiding. We 

verwachten van je dat je dinsdag- en 

donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en 

dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet 

minimaal één dag beschikbaar zijn voor je 

stageschool/ leerwerkplaats. Per periode krijg je een 

overzicht van het rooster en de stage- en 

toetsdagen.

STAGE
In samenwerking met de stagescholen word je 

voorbereid op het prachtige beroep van leraar 

basisonderwijs. Je werkt in de stage aan het behalen 

van competenties. Dit gebeurt bij het organiseren 

van verschillende activiteiten in de klas en bij de 

begeleiding van individuele leerlingen en groepen 

kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en 

nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde. 

Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je 

de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle 

basisschoolvakken en je ontwikkelt je tot een 

volwaardig teamlid. De stagedag mag je, in overleg 

met de stageschool, zelf bepalen. Deelnemers van 

het Talentenprogramma krijgen daarnaast extra 

begeleiding van een starterscoach.

MAAK KENNIS MET KPZ
Tijdens de open dagen van KPZ krijg je meer 

informatie en kun je in gesprek met studenten en 

medewerkers: 22 november, 17 februari en 4 april. 

Kijk op www.kpz.nl voor het programma en om je 

aan te melden. Voor informatie over het 

Talentenprogramma van de werkgevers kun je 

terecht op de voorlichtingsbijeenkomsten.

MEER INFORMATIE
Uitgebreide informatie over de opleiding vind je op 

www.kpz.nl/opleidingen.
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Opleidingen

ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH 
PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE
Je wilt graag met kinderen werken. Dat weet je 

zeker, want jij ziet kinderen en je wilt bijdragen aan 

hun ontwikkeling. Tijdens de Associate degree 

opleiding Pedagogisch Professional Kind en 

Educatie (PPKE) word je opgeleid tot pedagogisch 

professional. Een professional die breed inzetbaar is, 

die bijvoorbeeld de verbinding kan maken tussen 

een kinderdagverblijf en een basisschool, of tussen 

de jeugdzorg en het onderwijs. Een professional die 

kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen van 0 

tot 14 jaar.

ASSOCIATE DEGREE
De Associate degree (Ad) is een tweejarige 

opleiding in het hoger beroepsonderwijs (niveau 5). 

Ad-opleidingen kenmerken zich doordat theorie en 

praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden 

verbonden. Er wordt theoretische kennis opgedaan 

binnen het vakgebied en praktische vaardigheden 

worden ontwikkeld in de praktijk. Als Ad opgeleide 

professional wordt van je verwacht dat je complexe 

problemen onderkent en kan analyseren, om 

vervolgens met creatieve oplossingen te komen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING
De Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en 

Educatie PPKE is zo ingericht dat deze goed aansluit 

op jouw situatie en achtergrond. De opleiding is 

opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroeps- 

praktijk. In ieder semester komt een specifiek thema 

aan bod. Tijdens de gehele opleiding staan vier 

doorlopende leerlijnen centraal: de persoonlijke 

professionele ontwikkelingslijn, de kennislijn, de 

praktijklijn en de ontwerplijn.

De lessen worden gegeven door betrokken, 

bekwame en bevlogen docenten. Ook werk je veel in 

leergroepen van ongeveer acht studenten. In deze 

leergroepen staat je persoonlijke professionele 

ontwikkeling centraal en bespreek je je ervaringen 

uit de praktijk.

PRAKTIJK
Gedurende je opleiding doe je naast theoretische 

kennis ook praktijkervaring op. Je werkt betaald of 

onbetaald vanaf het begin van de opleiding zestien 

uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, 

welzijn en/of jeugdzorg. Er wordt ingezet 

op leerwerkplaatsen waar de verschillende 

domeinen samenwerken in bijvoorbeeld Integrale 

Kindcentra of Brede scholen. Op deze manier doe je 

kennis en ervaring op met een breed werkveld 

rondom de ontwikkeling van kinderen. Je gaat de 

verkregen kennis en inzichten uit je opleiding 

toepassen, rekening houdend met de context van de 

praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken 

van een praktijkleergroep.

MAAK KENNIS MET KPZ
Tijdens de open dagen van KPZ krijg je meer 

informatie over de opleiding en kun je in gesprek 

met studenten en medewerkers: 22 november, 17 

februari en 4 april. Kijk op www.kpz.nl voor het 

programma en om je aan te melden. Informatie over 

het Talentenprogramma van de werkgevers wordt 

niet gegeven tijdens de open dagen. Hiervoor kun je 

terecht op de voorlichtingsbijeenkomsten.

MEER INFORMATIE
Uitgebreide informatie over de opleiding vind je op 

www.kpz.nl/opleidingen.

11



KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE      
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4217425

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

STICHTING PRIMENIUS
23 november en 30 januari

19.00-20.30 uur

Locatie: Euroborg, Boumaboulevard 115 Groningen

Aanmelden: personeelszaken@primenius.nl

SKO FLEVOLAND EN VELUWE
22 november en 31 januari

18.30-20.00 uur

Locatie: kantoor SKO, Meentweg 14 Lelystad

Aanmelden: saskia.maatman@skofv.nl

STICHTING QUO VADIS
29 november en 1 februari

20.00-21.30 uur

Locatie: Vijf-er, Leonard Springerlaan 310 Deventer

Aanmelden: m.vrielink@stichtingquovadis.nl

OPEN DAGEN KPZ

22 NOVEMBER
18.00-21.30 uur

17 FEBRUARI
10.00-14.00 uur

4 APRIL
18.00-21.30 uur

Tijdens de open avond zijn zowel belangstellenden 

voor de pabo, als belangstellenden voor de 

Ad-opleiding van harte welkom. Uiteraard is het 

mogelijk om iemand mee te nemen naar de open 

avond. 

Om je goed te kunnen informeren werken wij met een 

vast programma. Bekijk het programma en meld je aan 

op www.kpz.nl.


