
Ante traineeship in het kort
Je volgt tijdens het Ante traineeship de 

deeltijd PABO opleiding aan de KPZ in  
Zwolle of Windesheim in Almere. Naast je  

opleiding werk je twee of drie dagen als  
leraarondersteuner op een van onze  
scholen. Dit is inclusief jouw stage.  

Afhankelijk van je vooropleiding duurt de   
opleiding 4 jaar bij een MBO-4 opleiding  

of verkort bij een HBO/WO opleiding.  
Gedurende de opleiding loop je stage  

op verschillende scholen binnen Ante.

Na afloop van het traineeship bieden wij jou, 
bij een positieve beoordeling, een baangarantie.  

Tijdens het traineeship word je begeleid  
vanuit jouw hogeschool en vanuit Ante.

Het traineeship is niet hetzelfde als het landelijke 
“zij-instroomtraject”. Het “zij-instroomtraject”  

biedt Ante niet aan. 

Heb je ambities om in het onderwijs aan de slag te 
gaan als leerkracht? Dan is het traineeship van Ante 
ongetwijfeld iets voor jou.

Samen met Ante 
vertrouwd de toekomst in! 

Wij geloven dat als je aan de start  
van je opleiding investeert in het direct  

opdoen van praktijkervaring, je een stevige  
basis neerzet voor de rest van je loopbaan. 

Door veel praktijkervaring op te doen in  
de rol als leraarondersteuner, kun jij het 
onderwijs en onze organisatie beter leren  
kennen en kunnen wij op deze manier een 
bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling als 
toekomstig leerkracht. Dit is van grote  
waarde voor onze scholen.

Ante in het kort
Ante is ontstaan uit een fusie en bestaat nu  
3,5 jaar. Ante heeft 12 scholen gelegen in  
Dronten e.o. en Zeewolde. De visie en missie  
van Ante: ‘De begeleidingsbehoefte van kinderen  
om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. 
Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.’ 

Wil je meer weten over Ante, kijk dan op onze 
website www.ante.nl of op onze Linkedin.
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Ben jij onze nieuwe collega?
We zijn benieuwd naar jou! Wij zien graag jouw reactie op onderstaande vragen. 

Talentvol Kennis en ervaring

ReflectieMotivatie

1. Welke van jouw  
talenten wil jij inzetten als 

aankomend leerkracht? 

3. Welke kennis en ervaring 
neem je mee en wil  jij 
inzetten in in het onderwijs? 

4.Wat wil en heb jij 
(te) leren tijdens 
het traineeship? 
En waarom? Wat heb 
jij nodig van Ante?

2. Wat maakt dat 
je kiest voor 

het traineeship 
van Ante? 

Goed om te weten
Het aanmeldtraject loopt als volgt ...

Scholingsovereenkomst
Voorafgaand aan de start van het traineeship wordt een  
scholingsovereenkomst opgesteld, waarin we o.m. beschrijven 
dat de kosten van je opleiding door Ante vergoed worden.  
Je salaris is conform de CAO PO, als leraarondersteuner schaal 7.  
Dit geldt voor zowel de stagedag als de werkdag(en).
Het traineeship start per ingang van het nieuwe schooljaar. 

Enthousiast?
Zie jij jezelf al bij ons werken? Stuur dan je motivatie en cv naar 
personeel@ante.nl, met als onderwerp ‘sollicitatie traineeship’. 

Vragen over de inhoud van het  traineeship? 
Neem gerust contact op met Karianne Koeman (Opleidingscoördinator)  
via karianne.koeman@ante.nl.

www.ante.nl

Stichting voor 
openbare- en samen- 

werkingsscholen in 
Dronten en Zeewolde.

Natuurlijk zijn er spelregels. 
Zo verwachten we dat je je 
opleiding positief afrondt 
en dat je na je opleiding bij 
Ante aan de slag gaat voor 
minimaal 3 jaar. 

Freepik.com




