
Straks een baan in het onderwijs? 

Jij de opleiding en een baan, wij de kosten!  

Ga jij straks naar PABO 'De Driestar' of volgend schooljaar naar PABO-2? 

Dan is deze advertentie voor jou! 

 

In het kader van ons project ‘Meer Mankracht’ in het onderwijs zijn we op zoek naar 

enkele aanstaande studenten van de PABO.  

Wil jij de PABO-opleiding Samen Opleiden van Driestar Hogeschool volgen en nu 

alvast een baangarantie? En ook nog eens een vergoeding voor je collegegeld? 

Lees dan onderstaande informatie en reageer. 

In een samenwerking tussen Hogeschool De Driestar en de basisscholen kennen we het 

fenomeen Samen Opleiden. Binnen deze leergang kunnen we als basisscholen studenten 

een praktijkgerichte opleiding PABO aanbieden. De Hogeschool zorgt voor met name de 

theoretische vorming. Binnen de basisschool wordt op twee dagen per week de 

praktijkscholing vormgegeven.  

Na een selectieprocedure worden enkele studenten toegelaten op onze vijf scholen die een 

bedrag per jaar ontvangen om opgeleid te worden binnen onze scholen met uitzicht op een 

baan (baangarantie). Van dit bedrag kan het collegegeld betaald worden en daarnaast is er 

een tegemoetkoming in de studiekosten. Verder zijn er mogelijkheden om binnen onze 

scholen een loopbaantraject te volgen in de eerste vijf jaar na afronding van de studie. 

De selectie wordt gedaan door het bestuur en de directie van de vijf scholen. De student 

moet zichzelf aanmelden bij PABO De Driestar (Samen Opleiden). 

De praktijkbegeleiding ligt met name in handen van de schoolopleider(s).  

Alles Deo Volente 

Meer informatie? Geïnteresseerd? 

Neem dan direct contact op met de Scholen met de Bijbel te Staphorst.  

Informatie over de scholen is te vinden op www.smdbstaphorst.nl  

Voor verdere informatie kun je ook contact opnemen met de  

directeur van de Koning Willem-Alexanderschool, dhr. J. Kuijers 

tel. 0522-461616 (school) of 06-52336934 (mobiel) of per mail: directie@kwastaphorst.nl  

Wil je hiervoor in aanmerking komen, schrijf dan een motivatiebrief met cv en twee 

referentieadressen, waarvan één kerkelijke referentie. 

Reacties ontvangen we graag uiterlijk D.V. 8 april 2023 op het e-mailadres: 

directie@kwastaphorst.nl  
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