Word jij de leraar van de toekomst?
We nodigen belangstellenden uit voor een informatieavond over werken als en de
opleiding tot leraar basisonderwijs. Over een paar jaar verwachten wij een oplopend
tekort aan leraren in het basisonderwijs. Wij wachten dit niet af, maar willen nu al in
gesprek met aspirant leraren. Op de informatieavond wordt informatie gegeven over de
opleiding tot leraar en de mogelijkheden voor stage en werk bij stichting Talent
Westerveld. Mensen met interesse voor werken in het basisonderwijs en een opleiding
HAVO/VWO/MBO-4/HBO/WO ontmoeten wij graag op deze informatieavond.
Voorlichting Talentenprogramma Stichting Talent Westerveld
Datum: Dinsdag 26 februari 19.00 uur
Locatie: Bestuurskantoor Stichting Talent, Drift 1a, 7991 AA Dwingeloo
Je kunt je telefonisch aanmelden via 0521-594944.
De aan te bieden trajecten:
1. Zij instromer
a. Verkorte deeltijdopleiding (2 ½ -3 jaar)
Vooropleiding: HBO of WO
Contacttijd: 2 avonden per week en 8 zaterdagen (daarnaast thuisstudie).
Bij gebleken geschiktheid krijg je een aanstelling van 2-3 dagen per week.
b. Langere deeltijdopleiding (4 jaar)
Vooropleiding: relevante MBO 4 opleiding (bijv. in het sociaal domein)
Contacttijd: 2 avonden per week en 8 zaterdagen of 1 vrijdag per week (daarnaast
thuisstudie).
Bij gebleken geschiktheid krijg je een aanstelling van 2-3 dagen per week.
2. Opleiding tot pedagogisch professional (HBO 5) en/of leraar (2 jarige
deeltijdopleiding)
Vooropleiding: relevante MBO 4 opleiding (je bent bijv. reeds onderwijsassistent)
Contacttijd: 2 avonden per week (of 1 hele vrijdag) en 8 zaterdagen (daarnaast
thuisstudie).
3. Havisten en VWO leerlingen
Deze groep volgt uiteraard de 4 jarige voltijd opleiding.
Indien men zich verbindt aan stichting Talent mag men het volgende verwachten:







Je krijgt de gelegenheid voor een snuffelstage op onze scholen (om te proeven of
je warm wordt van het vak van leraar). Je ontvangt hiervoor een kleine
vergoeding.
Na inschrijving op een PABO loop je alleen stage op scholen binnen st. Talent
Westerveld.
indien je na 4 jaar de opleiding succesvol hebt afgerond, krijg je een baan
aangeboden bij stichting Talent.
Je ontvangt in het 4e jaar als LIO-er (Leraar in Opleiding) een stagevergoeding.

