
Wil jij jouw kwaliteiten inzetten om onze leerlingen maximaal te laten uitblinken?

de Katholieke Scholenstichting Utrecht 

is op zoek naar 

ONDERWIJSTRAINEES (32 - 40 UUR) 
Een unieke kans na je afstuderen… Het KSU Onderwijstraineeship!

Ben jij een startende leerkracht? Wil je brede ervaring opdoen bij 

een grote organisatie voor primair onderwijs in de stad Utrecht? 

Dan is het KSU Onderwijstraineeship iets voor jou! 

Voor dit éénjarige traject zijn wij op zoek naar drie reguliere 

onderwijstrainees met een afgeronde pabo of alpo-opleiding. 

Ook zoeken wij een onderwijstrainee met een aanvullende 

specialisatie in het Speciaal Basis Onderwijs. 

Het KSU onderwijstraineeship
Het KSU onderwijstraineeship is een éénjarig traject met uitzicht 

op een vast dienstverband bij de KSU. Tijdens het traineeship 

maak je kennis met alle aspecten binnen het primair onderwijs. 

Je wordt ingezet op maximaal drie opdrachten op een van de 

25 scholen van de KSU. Natuurlijk krijg je tijdens het traineeship 

de begeleiding en training aangereikt die jij nodig hebt om te 

groeien en je te ontwikkelen tot een effectieve en professionele 

leerkracht.

Functie-eisen
• Een afgeronde pabo of alpo-opleiding;

• Voor het Speciaal Basis Onderwijs liefst met een aanvulling  

 SBO of afgeronde master Special Educational Needs;

• 0 - 2 jaar ervaring;

• Minimaal 32 uur per week beschikbaar;

• Inzetbaar zijn voor alle scholen en groepen. 

Wie ben jij? 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 

• ambitieus, gedreven en leergierig zijn ingesteld;

• een hoge mate van zelfreflectie hebben;

• beschikken over uitstekende relationele en communicatieve  

 vaardigheden;

• goed kunnen samenwerken;

• snel kunnen schakelen tussen verschillende onderwijsconcepten 

       en zich makkelijk in een nieuw team mengen;

• initiatiefrijk en zelfstartend zijn;

• een flexibele instelling hebben;

• affiniteit hebben met de Katholieke waarden en bereid zijn deze  

 uit te dragen in het werk.

Wat biedt de KSU jou?
Als je onderwijstrainee wordt bij de KSU dan krijg je:

• de kans om brede ervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te  

 leren;

• begeleiding door een beeldcoach en een supervisor. Ook volg je  

 drie masterclasses die deels naar eigen inzicht zijn in te vullen;

• een benoeming vanaf 7 mei in de functie van groepsleerkracht   

       voor 32 tot 40 uur voor de duur van één jaar, met bij goed    

      functioneren uitzicht op een vast dienstverband;

• salaris, reiskostenvergoeding en extra uitkeringen conform cao po. 

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk vrijdag 23 februari 2018 het sollicitatieformulier in op 

www.ksu-utrecht.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je 

contact opnemen met Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O, via 

sollicitatie@ksu-utrecht.nl of 030 2642080.

Op donderdag 8 maart vindt van 13:00 tot 17:00 uur de eerste 

selectieronde plaats. Daarnaast kunnen het geven van een proefles 

en een referentiecheck deel uit maken van deze procedure.

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 700 medewerkers 

verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 6.600 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld 

over 32 locaties. De KSU staat voor meer dan een basis. Wij willen leerlingen extra kansen bieden, zodat zij zich in de breedte kunnen 

ontwikkelen. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.
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